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رئیس شورای اسالمی شهرآبادان:

طرح تجمیع و ساماندهی دکل های مخابراتی در آبادان عملیاتی می شود
خبرگزاری فارس  ۰2:44 -سه شنبه  17مهر 1397
رئیس شورای اسالمی شهر آبادان گفت :طرح تجمیع و ساماندهی دکل های مخابراتی
در قالب الیحه ساماندهی دکل ها ،آنتن ها و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهرآبادان
مصوب شورای شهر عملیاتی می شود.
عبداهلل کعبی دوشنبه شب در گفت وگو با خبرنگار فارس در آبادان اظهار کرد :امروزه
شاهد رشد قارچ گونه دکل های مخابراتی در شهرآبادان هستیم که بدون هیچ ضابطه
ای در سطح شهر در حال نصب هستند .وی گفت :طرح تجمیع دکل های مخابراتی برای نخستین بار در خوزستان در آبادان و
خرمشهر به اجرا درآمد  1۰5دکل مخابراتی در من طقه آزاد اروند فعال است ،امسال الیحه ساماندهی دکل ها ،آنتن ها و تأسیسات
مخابراتی و ارتباطی در شهرآبادان به تصویب همه اعضای شورای اسالمی شهرآبادان رسید طرحی که بر اساس آن در هر نقطه
ای از شهر آنتنی سبز نشود .رئیس شورای اسالمی شهر آبادان در خصوص آنتن ها و تأثیر آن که بر سالمتی شهروندان ،اظهار
کرد :با پوششی که این دکل ها می دهند و تجمیع که صورت می گیرد استانداردهای الزم محیط زیستی و سازمان انرژی اتمی
در این مجموعه رعایت شده است و طی تفاهم نامه منطقه آزاد اروند و شرکت مخابرات عالوه برافزایش پوشش تعداد دکل ها
نیز کمتر خواهد شد زیباسازی دکل ها از دیگر مزایای اجرای این طرح که بر مبلغ  4۰۰میلیارد ریال از اعتبارات ریالی شرکت
مخابراتی است که تا پایان امسال به بهره برداری و آنتن دهی تلفن همراه در آبادان و خرمشهر به صد درصد می رسد .کعبی
گفت :فضاهای شهری بخشی از فضاهای باز و عمومی شهرها است که به نوعی تبلور ماهیت زندگی جمعی است و شهروندان در
آن حضور دارند و به عبارتی فضایی است که به همه مردم اجازه می دهد که به آن دسترسی داشته باشند و در آن فعالیت کنند
سعی داریم در مسیر تحقق برنامه های مجموعه شهرداری در بخش سیما ،منظر و فضای سبز شهری به گونه ای عمل کنیم که
درخور همشهریان و آبادان بلندآوازه باشد .رئیس شورای اسالمی شهرآبادان با اشاره به اینکه یکی از مشکالت موجود این است
که مصوبه ساماندهی آنتن ها و دکل های مخابراتی ،توسط وزارت کشور ابالغ نمی شود ،عنوان کرد :چنانچه این مصوبه ابالغ
می شد باقدرت و شدت بیشتر جلوی این اقدامات گرفته می شد ولی هم اکنون با کمک منطقه آزاد و به تصویب شورا دکل های
مخابراتی ساماندهی خواهند شد .وی افزود :مقررشده که شهرداری در راستای سازمان دهی و تجمیع دکل و ایستگاه های
مخابراتی و تجهیزات مرتبط که تضمین سالمت شهروندان دکل ها از نقاط حساس هم چون مدارس و مراکز آموزشی خارج
شوند و در فاصله های دور از منازل مسکونی و مدارس و  ...نصب شوند .این سازه دکل ها ازلحاظ استحکام و زیبایی حائز اهمیت
است و در حال حاضر زیباسازی شهر ازلحاظ کاهش دکل های مخابراتی ،آلودگی فرکانسی و تمرکز دکل های مخابراتی در
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دستور کار شهرداری قرارگرفته است .کعبی گفت :به موجب این طرح عملیات ساماندهی و تجمیع دکل های مخابراتی تا پایان
سال  97به پایان خواهد رسید ،توسعه فیبر نوری باعث افزایش صددرصدی پوشش اینترنتی خواهد شد ولی این طرح عملیات
ساماندهی به شرط ترمیم فوری نوار حفاری و نیز ایجاد فرصت خدمات الکترونیک در شهرداری و توسعه طرح تاکسی آنالین
موافقت گردید .انتهای پیام /72۰58/
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چند دلیل ساده که نشان می دهد سالح اتمی وجود ندارد!
آوای رودکوف  22:27 -دوشنبه  16مهر 1397
آن چیزی که به عنوان بمب هیدروژنی عنوان می شود که مدعی هستند قدرت تخریب
ان خیلی بیشتر از بمب اتمیست چیزی جز انفجار دهها و یا صدها تن گاز هیدروژن
مایع به همراه هوای فشرده کافی نیست.
پایگاه خبری آوای رودکوف :کرامت سلیمی در یاداشتی تحت عنوان " چند دلیل ساده
که نشان می دهد سالح اتمی وجود ندارد!" مدعی شد که ؛سالح اتمی وجود خارجی
ندارد و برهان هایی را برای اثبات ادعای خود مطرح کرده است که در ادامه یاداشت ایشان را با هم می خوانیم :چند دلیل ساده
که نشان می دهد سالح اتمی وجود ندارد! -1انچه را به عنوان انفجار هسته ای نشان می دهند دقیقا" مشابه انفجار گاز مایع در
مقیاس دهها و یا صدها تن گاز مایع می باشد .یعنی اگر دهها و یا صدها تن گاز مایع را با هوای فشرده کافی منفجر نمایند
،دقیقا" انفجاری مشابه انفجار به اصطالح هسته ای رخ می دهد .مثال" در هردو انفجار قارچ تشکیل می شود و و چرخش
قارچشان کامال" مشابه می باشد .ان چیزی که به عنوان بمب هیدروژنی عنوان می شود که مدعی هستند قدرت تخریب ان
خیلی بیشتر از بمب اتمیست چیزی جز انفجار دهها و یا صدها تن گاز هیدروژن مایع به همراه هوای فشرده کافی نیست .اگر از
هیدروژن مایع استفا ده نمایند به علت سرعت بیشتر واکنش هیدروژن با هوا  ،انفجار در زمان کمتری رخ می دهد و در نتیجه
شدت انفجار بیشتر و قدرت تخریب بیشتری خواهد داشت .اما با استفاده از عدم آگاهی ملتها وانمود می کنند همجوشی هسته
ای رخ داده است .کلیپ زیر را با دقت ببینید و قضاوت با شما -2 .مدعی هستند که برای غنی سازی اورانیوم با استفاده از روش
نصف کردن بر اساس قانون گراهام عمل می کنند .یعنی گاز  UF6را هزاران بار در ظروف جداگانه نصف می کنند ( حدود
 4۰۰۰بار )  ،در صورتی که اگر عمل نصف شدن را  3۰بار متوالی هم انجام دهیم حدود یک میلیاردم از ان ماده باقی می ماند(.
عدد  2به توان  3۰حدود یک میلیارد است ).یعنی عمال" چیزی باقی نمی ماند .از لحاظ عملی امکان  4۰۰۰بار نصف شدن
وجود ندارد و بعد از مدتی چیزی نیز باقی نخواهد ماند تا بتوان عمل نصف شدن را ادامه داد -3 .موضوع بمب تزار که توسط
شوروی ازمایش شد و مدعی بودند معادل با  5۰مگا تن  TNTقدرت انفجاری دارد جای سواالت زیادی دارد .بمب ادعایی
هیروشیما که قدرت تحریبی معادل  15۰۰۰تن  TNTداشت طبق گفته خودشان  6۰کیلوگرم اورانیوم غنی شده داشت بنا بر
این بمب  5۰مگا تنی تزار طبق محاسبات باید حدود  2۰۰۰۰۰کیلوگرم اورانیوم غنی شده داشته باشد که این مقدار برای یک
بمب غیر منطقیست و نمی توان ان را مدیریت نمود .زیرا بنا به گفته خودشان جرم بحرانی برای انفجار اورانیوم حدود  5۰کیلو
گرم می باشد  .پس باید در بمب تزار  2۰۰۰۰۰کیلوگرم اورانیوم به  4۰۰۰قطعه تقسیم شود و در لحظه انفجار تمام 4۰۰۰
قطعه در ان واحد به هم جوش بخورند تا بمب منفجر شود .که در عمل چنین چیزی ممکن نیست .زیرا به گفته خودشان به
محض عبور جرم توده اورانیوم از  5۰کیلوگرم بمب اتمی فعال و منفجر می شود -4 .در طی جنگ جهانی دوم فقط هیروشیما
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و ناکازاکی نابود نشدند بلکه حدود  6۰شهر ژاپن مانند هیروشیما و ناکازاکی اسیب دیدند و سوختند ،ازجمله توکیو پایتخت
ژاپن.که طبق گفته ها حدود  5۰۰۰۰۰نفر در توکیو کشته شدند اما هیچ نامی از توکیو نیست و رسانه ها فقط دو شهر گمنام
هیروشیما و ناکازاکی را بر سر زبانها انداختند ...بعضی از افرا د و رسانه ها برای باور وجود سالح هسته ای فقط چسبیده اند به
قضیه هیروشیما و ناکازاکی و بدون انکه تحقیق کنند انچه را گفته شده می پذیرند و نمی خواهند فکر کنند که نابودی شهرهای
هیروشیما و ناکازاکی که عمدتا” از چوب و پالستیک و مواد پلیمری با تراکم زیاد بودند با یک بمباران معمولی یا بمباران ناپالم
هم امکانپذیر است و برای ایجاد احساس وحشت در دل ملتها وانمود به نابودی این دو شهر با یک سالح خیالی به نام بمب اتمی
کرده اند ... .در حال حاضر هیروشیما و ناکازاکی دو شهر پیشرفته کشور ژاپن هستند و میلیونها نفر در این دو شهر زندگی می
کنند ،در صورتی که به ما گفته بودند آثار بمباران اتمی برای هزاران سال باقی می ماند ......برای این موضوع چه توضیحی دارند.
 73سال است که مردم هیروشیما و ناکازاکی در این دو شهر بدون هیچ مشکلی زندگی می کنند .در تمام عکسهای هیروشیما و
ناکازاکی یک نکته ب ه خوبی مشهود است و انهم اینکه خانه های چوبی و پالستیکی از بین رفته اند اما ساختمانهایی که از اجر و
فلز هستند باقی مانده اند .عکسهای هیروشیما و ناکازاکی را در گوگل پیدا کنید و ببینید -5 ....قرار شد در  2۰فروردین سال
 1397از یک باتری اتمی رونمایی کنند که  5۰سال به طور مداوم برق تولید می کند رونمایی شود .سازمان انرژی اتمی مدعیست
که می توان از این باتریها در موبایل  ،لپ تاپ ،صنایع و در بیابانهای دور افتاده که فاقد برق هستند استفاده نمود .مطمئن باشید
که هیچگاه چنین چیزی رونمایی نخواهد شد .اگر چنین باتری هایی وجود داشته باشد یعنی اینکه می توان با اتصال چند عدد
از انها یک اتوموبیل را به حرکت دراورد و دیگر در طی  5۰سال هیچ نیازی به بنزین ندارد  .ویا با تعدادی از انها برق یک خانه
برای  5۰سال تامین می شود و دیگرنیازی نیست هیچ هزینه ای برای مصرف برق پرداخت .اگر چنین است پس چه نیازیست
روزانه حدود صد میلیون بشکه نفت  ،میلیاردها متر مکعب گاز طبیعی و صدها هزار تن ذغال سنگ مصرف شود و الودگیهای
ان وارد طبیعت شود و در کنار ان جنگ و ادمکشی برای تصاحب منابع نفتی صورت گیرد .همچنین اگر برای مدتی مثال" چند
روز از برق مداومی که این باتری به اصطالح اتمی تولید می کند استفاده نشود چه اتفاقی برای این باتری می افتد و انرژی ان
صرف چه کاری می شود -6 .مسئله مهم دیگر زباله های به اصطالح هسته ایست .که می گویند چون زباله های هسته ای دارای
تشعشعات پر انرژی هستند باید در کیلومترها عمق زمین دفن شوند .اگر زباله های هسته ای دارای تشعشعات پر انرژی هستند
باید از تشعشعات این زباله ها مجددا" استفاده شود تا زمانی که تشعشعات ان از بین برود و نیازی به دفن انها در اعماق زمین
نباشد .به قول خودشان مواد هسته ای با فرایندهای زمانبر و پرهزینه به دست می ایند .بنا براین زباله های تشعشع دار انها که
به نوعی دارای انرژی گرمایی هستند باید مجددا" مورد استفاده قرار گیرند نه اینکه دور ریخته شوند .مدتی پیش در امریکا افشا
شد که مواد هسته ای را در کنار دریا دفن می کنند و این با ادعای انها مبنی بر خطرناک بودن زباله ها برای محیط زیست تضاد
دارد -7 .امریکایی ها به قول خودشان اولین ازمایش هسته ای را در سال  1945انجام دادند و شوروی نیز در سال  1949یعنی
 4سال بعد از ازمایش امریکا .بیش از  13۰سال است که نوشابه کوکاکوال ساخته شده است و چنان سیستم حفاظتی در شرکت
کوکاکوال ( یک شرکت خصوصی غیر نظامی و غیر امنیتی ) برقرار است که تا بحال فرمول ساخت ان فوق سری باقی مانده و
هیچ کسی نتوانسته است فرمول انرا پیدا نماید و انحصار ان به طور کامل در اختیار شرکت امریکایی کوکاکوالست .حال اگر
سالحی به نام بمب اتمی با ان خصوصیات ویرانگری که در مورد ان مدع ی هستند و پیچیدگیهای ان قابل مقایسه با کوکا کوال
نیست چطور با ان سیستمهای حفاظتی و کنترلی پیشرفته امریکاییها به بیرون درز کرد و  4سال بعد در اختیار شوروی که
درگیر جنگ داخلی وویرانیهای عظیم ناشی از جنگ داخلی و جنگ جهانی دوم بود قرار گرفت و انها هم راحت در زمان کوتاهی
به تمامی مراحل ساخت ان پی بردند و ان را عملیاتی نمودند و همزمان توانستند موشکهای الزم برای پرتاب ان را بسازند و
رقیب امریکا شوند -8 .موضوع مهم دیگری که جای تامل دارد این است که تا بحال چندین بار عده زیادی از دانشمندان به
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اصطالح اتمی امریکا به رو سای جمهور امریکا اوباما و ترامپ نامه نوشته اند و خواستار ان شده اند که توافق هسته ای با ایران را
حفظ کنند .چرا باید دانشمندان به اصطالح اتمی امریکا نگران از بین رفتن توافق هسته ای باشند .و چه عاملی باعث شد که
تعدادی دانشمند اتمی چنین درخواستی از دولت امریکا بکنند.این عامل چیزی نیست جز اینکه منافع این به اصطالح دانشمندان
درخطر است .در واقع همه انسانها وقتی منافعشان در خطر قرار بگیرد واکنش نشان میدهند .مثال" کارگران در تغییرات کارخانه
ها و تعدیل نیرو  .کشاورزان در کاهش بارندگی و بروز خشکسالی و تجار در رکود بازار و کاهش قدرت خرید مردم  .اصوال"
سیاستمداران و دولتمردان به دانشمندان به عنوان ابزاری نگاه میکنند که باید در راستای منافع انها عمل کنند و هیچ نقشی در
سیاستها و تصمیم گیریها ندارند.سیاستمداران انقدر مغرور و از خود راضی هستند که به کسی اجازه اظهار نظر نمیدهند و جز
نظر و دیدگاه خودشان نظر و دیدگاه هیچ شخص یا گروه دیگری را قبول ندارند و اصال" دانشمند هسته ای امریکا از کجا میداند
ایران کجاست و در صنعت هسته ای چه وضعیتی دارد؟ .این دانشمندان عجیب و غریب از زندگی و امکانات خوبی برخوردار
هستند .حال اگر دروغ بودن س الح هسته ای فاش شود این افراد بی ارزش می شوند و دولت امریکا دیگر به انها بهایی نمیدهد
و از زندگی و مزایای عالی محروم می شوند و چون هیچ کاری بلد نیستند معلوم نیست که با لو رفتن دروغ سالح اتمی تکلیف
انها چیست .پس دانشمندان هسته ای امریکا نگران منافع خود و زندگی راحت و مفت خوریشان هستند نه نگران امنیت جهان.
چرا زمانی که کشورهایی مثل پاکستان  ،افریقای جنوبی  ،برزیل  ،هندوستان  ،چین  ،کره شمالی  ،اسراییل و ...به دنبال ساخت
سالح به اصطالح اتمی بودند نمایشنامه هایی مشابه برجام اجرا نمی شد .چرا دانشمندان به اصطالح اتمی روسیه مثل دانشمندان
اتمی امریکا در مقابل ایران جبهه نمی گیرند و خیلی از انها هم در دهه  9۰میالدی از کشور شوروی سابق فرار کردند و به
کشورهای جهان شوم پناهنده شدند و در این کشور ها چکار می کنند .مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان
"آوای رودکوف" است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست .بینندگان "آوای رودکوف" می توانند با ارسال
نکته نظرات خود ،مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.

8

اخبار خبرگزاری ها و مطبوعات درباره سازمان انرژی اتمی ایران
سه شنبه 1397.7.17

کبنا بررسی کرد

عبور از  FATFبا جنجال
کبنا نیوز  17:16 -دوشنبه  16مهر 1397
در هر حال الیحه مبارزه با حمایت مالی از تروریسم در مجلس رای آورد و همزمان با
آن بازار ارز هم همسو شده و روند کاهشی در بهای قیمت ارز را شاهد بودیم .امیدواری
بازار ارز و سکه به تصویب این الیحه و واکنش مثبت بازارهای داخلی و منطقه ای به
آن اما باعث نشد تا مخالفان دست از شعارهای رادیکال و کنش های انقالبی بردارند .تا
جایی که برخی از کاربران فضای مجازی با اعالم این که حاال زمان بازگشت نواب صفوی
هاست  ،عمال نمایندگان مجلس و دولتمردان را تهدید به قتل کردند.
کبنا ؛ در این بخش روزنامه های دوشنبه  16مهرماه بررسی شده است .بی اثری پیامک ،تهدید ،تجمع ،شعار و پالکارد بر تصمیم
بهارستان باالخره پس از گذشت  8۰روز صبح روز گذشته نمایندگان مجلس الیحه  CFTیا همان الیحه مخالفت با تامین مالی
تروریست که یکی از لوایح چهارگانه  FATFاست ر ا با حواشی و مخالفت های فراوان به تصویب رساندند .صحن علنی روز
یکشنبه مجلس بعد از دو ساعت و  4۰دقیقه جلسه غیررسمی و غیرعلنی در ساعت  8و  4۰دقیقه صبح آغاز شد .پیش از آن
اعالم شده بود که جلسه ای علنی از ساعت  6تا  8صبح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به منظور شفاف
سازی و شنیدن نقطه نظرات موافقان و مخالفان با حضور خبرنگاران و مسئوالن دولتی و کارشناسان برگزار می شود ولی به
دالیلی این جلسه به صورت غیرعلنی و با حضور وزرای اطالعات و خارجه ،سرپرست وزارت اقتصاد ،رئیس کل بانک مرکزی و
معاون حقوقی رئیس جمهوری برگزار شد تا تمامی ابهامات درباره این الیحه را رفع کند .البته مخالفان دولت و الیحه  CFTدر
این جلسه حضور نیافتند و جلسه ای مجزا در محل فراکسیون والیی برگزار کردند .در این جلسه بعد از جمع بندی به این نتیجه
رسیدند که اگر تعداد آنها به حد نصاب برسد و بتوانند با خروج از صحن علنی آبستراکسیون کنند جلسه را از حد نصاب بیاندازند،
در غیر این صورت در گوشه ای از صحن به نشان اعتراض تجمع و تحسن کنند و یکی دیگر از برنامه های آنها این بود که با
جمع کردن امضا برای شفاف سازی آرای موافق و مخالف الیحه CFTشرایطی ایجاد کنند که دیگران از رای نمایندگان در این
باره مطلع شوند .اقدامی که به واسطه مجتبی ذوالنوری از چهره های ارشد جبهه پایداری و اعضای فراکسیون والیی صورت
گرفت .هر چند که با مخالفت نمایندگان همراه شد و این درخواست با  117رای موافق 111 ،رای مخالف و  17رای ممتنع از
مجموع  245را ی ماخوذه تصویب نشد ،ولی تا حدی توانست عامل بازدارندگی آرای بیشتر به این الیحه شود .نقشه ای برای
ایجاد ترس و ارعاب بین نمایندگان محمود صادقی ،نماینده اصالح طلب مردم تهران در این باره به ابتکار گفت :درخواست شفاف
سازی آرا درباره این الیحه برای ایجاد ترس و ارع اب بود که البته تا حدی هم موفق شدند .برخی آرای منفی به  CFTنشانگر
این ترس و نگرانی بود که در دل برخی نمایندگان ایجاد کردند .دکتر الریجانی هم چند بار اعالم کرد که آرای موافق و مخالف
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نمایندگان در این باره اعالم نمی شود ،ولی آنها توانستند این ترس را القا کنند و بر میزان رای به  CFTاثرگذار باشند .قاسم
میرزایی نیکو ،دیگر نماینده عضو فراکسیون امید هم در این باره به ابتکار گفت :این میزان آرا به دلیل جوی بود که در شفافیت
آرا مخالفان راه انداختند .برخی نمایندگان از ترس سوال و جواب و بازخواست هایی که در حوزه انتخابیه می شوند به این الیحه
رای ندادند .در غیر این صورت قطعا این الیحه بیش از  16۰رای داشت .در ادامه روند بررسی صحن در حالی اسامی  4نفر
مخالف و موافق این الیحه برای صحبت اعالم شد که  21نفر از نمایندگان به عنوان موافق این الیحه ثبت نام کردند و  49نفر
به عنوان مخا لف برای صحبت در صحن علنی ثبت نام کردند که در نهایت اسامی این چهار نفر اعالم شد .در خالل صحبت های
نمایندگان موافق و مخالف تعدادی از اعضای فراکسیون والیی پالکاردهایی با مضامین با تصویب  CFTسفره مردم را کوچک تر
نکنید  ،من اطالعات اقتصادی کشور را در جنگ اقتصاد ی لو نمی دهم  ،نه به شفافیت برای دشمن  ،تاریخ شاهد باش من به
کنوانسیون های استعماری رای نداده ام  ،تصویب  = ATFFخود تحریمی  ،به کنوانسیون استعماری رای نمی دهیم در دست
داشتند .در این بین تعدادی از نمایندگان یعنی نقوی حسینی ،حاجی دلیگانی و پژمانفر نیز اخطارهای جداگانه ای را مطرح
کردند که در پاسخ به اخطار نقوی حسینی ،رئیس مجلس نامه ای که دفتر مقام معظم رهبری برای او درباره کنوانسیون ها
ارسال کرده بود را با این مضمون که مقام معظم رهبری با بررسی این لوایح در مجلس شورای اسالمی مخالفتی ندارد در صحن
مجلس قرائت کرد .گفتنی است وقتی نوبت به صحبت های محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه رسید او در برخی از صحبت
هایش تاکید کرد که تضمین نمی کنیم با پیوستن به این کنوانسیون مشکالت حل شود ،اما تضمین می دهیم با نپیوستن به
این الیحه آمریکا بهانه مهمی برای افزایش مشکالت پیدا خواهد کرد .پس از آن رئیس مجلس الیحه  CFTرا به رای گذاشت
که محمد جواد ابطحی ،نماینده مردم خمینی شهر با عصبانیت و فریاد به نشانه اعتراض پشت تریبون مجلس قرار گرفت و آیین
نامه داخلی مجلس و الیحه  CFTرا پاره کرد .در نهایت نمایندگان با  143رای موافق و  12۰رای مخالف و  5رای ممتنع از
مجموع  271نماینده حاضر در جلسه این الیحه را تصویب کردند 3 .نفری که حتی رای ممتنع ندادند! نکته جالب توجه اینکه
در حالی که پروانه سلحشوری ،نماینده مردم تهران در مجلس با گردن عمل شده و آتل بندی و شرایط نه چندان مساعد با توجه
به اهمیت موضوع در جلسه رای گیری حاضر شده بود 3 ،نفر از نمایندگان حتی حاضر نشده بودند به این الیحه رای ممتنع
بدهند و به طور کلی در رای گیری شرکت نکرده بودند! در حالی که نمایندگان موافق الیحه CFTپس از تهدیدهای فراوان
پیامکی چند ماه اخیر از سوی مخالفان ،این بار در صحن علنی می کوشیدند نقشه های تندروها را خنثی کنند ،گروهی از زنان
طلبه در مخالفت با  CFTمقابل مجلس تجمع کرده بودند و هم راستا با شعارهای مخالفان سعی در جلب توجه عابران مقابل
مجلس داشتند .در راستای بررسی و رای گیری الیحه فوق محمود صادقی ،نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به مخالفت
تندروهای مجلس در قبال این الیحه به ابتکار گفت :مخالفان تالش زیادی برای رای نیاوردن  CFTداشتند .سری قبل طومار
آوردند و سروصدای زیادی کردند و صحن را به تعطیلی کشاندند .بررسی آن 2ماه به تعویق افتاد و با استفاده از ابزارهای فشار
مدت ها است که فشار را بر نمایندگان زیاد کرده اند .او با اشاره به سر و صدای زیاد مخالفان در صحن و تالششان برای به
تصویب نرسیدن این الیحه تاکید کرد :در جلسه غیرعلنی که کارشناسان صحبت کردند مشخص شد مخالفان از نظر استداللی
کامال دستشان خالی است و به شانتا ژ ،جوسازی ،اخطار ،تذکر روی آوردند .کسی که حرف منطقی داشته باشد الزم نیست داد
بزند و این سر و صدا و فریاد زدن ها نشان می داد که آنها منطقی ندارند .این نماینده اصالح طلب مجلس با اشاره به اینکه
مخالفان با سازماندهی و برنامه ریزی فراوان کوشیدند این الیحه رای نیاورد ،به ابتکار گفت :به عنوان یک نماینده برای آرای
مخالف هم احترام قائلم .مجلس محل تضارب آرا است ،اما به شرطی که هنجارهای پارلمانی رعایت شود .آنها با سازماندهی و
بسیج نیروهایی از بیرون و القای کلیدواژه های تهدیدآمیز و بدون استدالل سعی داشتند در فضایی غیرعادی روی نمایندگان اثر
بگذ ارند .جریان انقالبی بیدار است حسینعلی حاجی دلیگانی ،از نمایندگان مخالف الیحه  CFTدر رد این اظهارات به ابتکار
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توضیح داد :موافقان این الیحه اگر اجازه می دادند شفاف سازی شود ،دیگر نیاز به این کارها نبود .طبیعی است وقتی آنها اجازه
نمی دهند شفاف سازی شود ،افراد هم از این روش ها برای شنیدن اعتراضشان استفاده کنند .البته سازماندهی شده نیست ولی
جریان انقالبی و خصوصا دانشجویان و طالب در این باره احساس وظیفه می کنند .حاجی دلیگانی همچنین ادامه داد :در جلسه
غیرعلنی قرار بود مخالفان نظراتشان را بیان کنند ولی دولت یک طرفه صحبت کرد و در ادامه جلسه برای دادن برخی اخطارها
اجازه داده نشد .اگر جلسه غیرعلنی آنطور که تقاضا داشتیم برگزار می شد این الیحه در مجلس رای نمی آورد .او با اشاره به
دالیل مخالفان درباره این الیحه به ابتکار گفت :الحاق به  CFTباعث می شود قوانین آنها از جمله قواعد قضاییشان بر قوانین
داخلی ما چه تقنینی و چه قضایی حاکم شود .بنابراین تعریفی که آنها از تروریسم دارند برابر چارچوب و شاخص هایی است که
خودشان بیان می کنند و هر کسی که طبق شاخص و تعریف آنها تروریسم شناخته شود آنها می توانند مجازاتش کنند .از طرفی
هم فشار ا قتصادی بر مردم ما بیشتر می شود چون مبادالت داخل کشور را تحت کنترل خود در می آورند و این خود تحریمی
است که ما به آن تن داده ایم .میرزایی نیکو هم در این باره به ابتکار گفت :مخالفان بعد از اینکه این الیحه رای نیاورد باز هم
روی آن مخالفت ها پافشاری می کنند و د لیل این رفتار این است که این افراد ایده آل ها و ایدئولوژی هایی برای خودشان
تعریف کرده اند که غیر از ایدئولوژی رایج است و با این ایدئولوژی زندگی می کنند و برای اینکه بتوانند زندگی کنند باید از این
فکر و نقشه راهی که دارند حمایت کنند و برای به ثمررسیدن آن تال ش می کنند و چون یک یا دو بار با اجرای این ایدئولوژی
موفق شده اند .به دنبال این بودند که باز این تجربه موفقشان را تکرار کنند .ولی مجلس نشان داد که به خرد جمعی بیشتر توجه
دارد .صادقی هم یکی دیگر از دالیل مخالفت مخالفان  CFTرا نظر رهبری درباره این الیحه دانست و به ابتکار گفت :برخی
دوستان مخالف هم حسن نیت دارند ولی طبق آماری که خانم جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری اعالم کرد اقتصاد ایران
15۰میلیارد دالر در سال است که  1۰۰میلیارد دالر درآمد و صادرات داریم و  5۰میلیارد دالر هم واردات است .ما برای گردش
مالی این  15۰میلیارد دالر برای این که از سیستم روال عادی بانکی این مبادالت صورت نمی گیرد برای ما  1۰درصد هزینه
دارد 15 .میلیارد دالر از طریق مجاری غیرعادی باید حالت پورسانت بپردازیم .رئیس فراکسیون شفاف سازی مجلس تاکید کرد:
اینطور که به نظر می رسد برخی مخالفان تصویب الیحه  CFTنگران کم شدن پورسانت خود هستند چون باز قرار بود پای
بابک زنجانی ها در این باره به میان بیاید .برخی اعتراضات به منظور کساد شدن بازار کاسبان تحریم است .صادقی ادامه داد:
بخش دیگری هم با تلقی حمایت از منافع ملی مخالفت می کردند ولی وقتی شعار والیت سر می دهند والیت نظر خود را در
این باره اعالم می کند ،عجیب است که این افراد باز خودشان را فراتر از والیت می دانند .میرزایی نیکو با پیش بینی آینده این
الیحه گفت :شورای نگهبان باید خیلی دالیل بیاورد که بتواند این الیحه را رد کند ولی معتقدم با آن موافقت خواهد کرد .ازطرفی
هم رهبری گفته اند این الیحه در مجلس بررسی شود .پس اگر فصل الخطاب نظر رهبری باشد ،پس شورای نگهبان نباید با آن
مخالفتی داشته باشد و انتظار می رود این الیحه در شورای نگهبان تصویب شود .صادقی هم تاکید کرد که این الیحه در شورای
نگهبان هم رای می آورد چرا ک ه اراده نظام بر رای آوری آن است .در هر حال الیحه مبارزه با حمایت مالی از تروریسم در مجلس
رای آورد و همزمان با آن بازار ارز هم همسو شده و روند کاهشی در بهای قیمت ارز را شاهد بودیم .امیدواری بازار ارز و سکه به
تصویب این الیحه و واکنش مثبت بازارهای داخلی و من طقه ای به آن اما باعث نشد تا مخالفان دست از شعارهای رادیکال و
کنش های انقالبی بردارند .تا جایی که برخی از کاربران فضای مجازی با اعالم این که حاال زمان بازگشت نواب صفوی هاست ،
عمال نمایندگان مجلس و دولتمردان را تهدید به قتل کردند .عبور  CFTاز التهاب بهارستان نمایندگان با  143رای موافق12۰ ،
رای مخالف و  5رای ممتنع از مجموع  276نماینده حاضر در صحن به عضویت ایران در این کنوانسیون مقابله با تامین مالی
تروریسم ( ) CFTرای مثبت دادند .به گزارش مهر ،در ابتدا وزیر امور خارجه در دفاع از این الیحه گفت :امروز مجلس در وضعیت
تصمیم سازی تاریخی قرار دارد .محمدجواد ظریف افزود :لوایحی که مجلس آن را با درایت تصویب کرد و امروز هم الیحه دیگری
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را به تصمیم گیری می گذارد لوایحی است که بهانه ها را از آمریکا می گیرد و نکاتی دارد که آمریکایی ها به آن بهانه ها به ما
اجازه تبادالت تجاری ر ا نمی دهند.وزیر امور خارجه با بیان اینکه نه من و نه رئیس جمهور نمی توانیم تضمین دهیم که با
پیوستن به این کنوانسیون مشکالت ما حل خواهد شد گفت :ما میتوانیم تضمین دهیم با نپیوستن به آن کنوانسیون امریکا
مشکالت زیادی را برای ما به وجود خواهد آورد.وی گفت :ما در مجلس محترم و در کمیسیون های آن ،هم در دولت فرصت
های بسیاری را برای بررسی این کنوانسیون فراهم کردیم و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم حق شرط هایی را برای
جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی مطرح کرد که اگر آن حق شرط های ما را دیگران هم نپذیرند به معنای آن نیست که
حق شرط ما باطل است.ظریف تأکید کرد :اکثر کشورهای عضو هم حق شرط هایی را مشابه ما گذاشته اند و مخالفت هایی هم
با آنها شده ولی دلیلی برای باطل کردن آن حق شرط ها نیست .یعنی حق شرط ما به لحاظ حقوقی از درجه اعتبار ساقط نمی
شود و برای ما محترم است و خط جمهو ری اسالمی ایران را مشخص می کند و دیگران هم می توانند با آن مخالفت کنند .وزیر
امور خارجه با تاکید بر اینکه هیچ ارتباطی میان  FATFو باال و پائین شدن قیمت ارز نیست افزودFATF :ارتباط مستقیم با
بسته شدن حساب دانشجویان و بازرگانان ایرانی و همچنین عدم امکان پرداخت به ایران را دارد و ممکن است در این رابطه،
فشارهای آمریکا علیه ایران در این وضعیت تأثیر گذارباشد.ظریف گفت :همین کشور روسیه که با ما همکاری های راهبردی
دارد ،سه روز پیش از طرف مدیر کل بانک مرکزی خود به ما اعالم کرد که بدون پیوستن ایران به  FATFنمی توانیم با شما
همکاری داشته باشیم .وی افزود :به من نگویید که تضمین بدهم که اگر این کنوانسیون را بپذیریم مشکالت ما حل می شود
بلکه ما با پیوستن به آن یکی از بهانه ها را از آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهیم گرفت.وزیر امور خارجه گفت :همین اروپا به ما
می گوید برای اینکه بت وانیم مکانیزم ویژه مالی را برای شما اجرایی کنیم نیاز است که ایران کنوانسیون  CFTرا بپذیرد .بله؛
اینها واقعیاتی است که باید قبول کنیم.ظریف اظهار داشت :ما به قدرت خود و مقاومت مردم ایمان داریم اما با دادن بهانه به
آمریکا و رژیم صهیونیستی دچار خود تحریمی نخواهیم شد .متن نامه دفتر رهبر انقالب در ادامه سید حسین نقوی حسینی
نماینده ورامین با ارائه اخطار اصل  11۰قانون اساسی گفت :رهبری امسال صریح ًا مطالبه ای داشتند که کنوانسیون هایی که
توسط دشمنان پخت و پز می شوند ،نباید تصویب شود .مجلس باید به صورت مستقل در این خصوص قانونگذاری کند .همه ما
حدس می زدیم منظور ایشان همین کنوانسیون ها است .انتظار داشتیم هیئت رئیسه در این زمینه سازوکاری را تهیه کند .در
ادامه علی الریجانی گفت :بعد از اینکه رهبر انقالب نکاتی را فرمودند ،تلقی این بود که ایشان مخالف این الیحه هستند .به همین
دلیل بررسی این الیحه  2ماه مسکوت ماند .الزم بود این الیحه تعیین تکلیف می شد .زیرا دستگاه های مختلف به بنده و دفتر
رهبری نامه نگاری کردند که باید این الیحه تعیین تکلیف شود .الریجانی در ادامه نامه دفتر مقام معظم رهبری به مجلس را که
خطاب به رییس مجلس صادر شده بدین شرح قرائت کرد :در پی استفسار تلفنی جنابعالی نسبت به مخالفت یا عدم مخالفت
مقام معظم رهبری با بررسی لوایح چهارگانه و کنوانسیون ها در مجلس شورای اسالمی ،به دنبال فرمایشات معظم له در دیدار
نمایندگان ،مقام معظم رهبری فرمودند" :آنچه که من در دیدار با نمایند گان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون ها گفتم
مربوط به اصل کنوانسیون ها بود نه کنوانسیون خاص .لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را
ال در زمان استفسار به طور شفاهی به جنابعالی ابالغ شده بود .الریجانی افزود :ما مسیر حق را دنبال
طی کند"  .تدبیر فوق قب ً
کردیم .اگر نظر رهبری را می خواهید ،این است که مجلس این الیحه را بررسی عالمانه کند .موافقان در صف یزید نیستند در
ادامه محمد فیضی نماینده ردم اردبیل در موافقت با این الیحه گفت :هیچ کس سخنگوی رهبر انقالب نیست .چرا نمایندگان را
متهم به د روغگویی می کنید؟ چرا موافقین این الیحه را در صف یزیدیان و مخالفان آن را در صف حسینیان قرار می دهید؟وی
گفت :اگر  FATFاجرایی و عملیاتی نشود خودمان با دست خودمان کانال های بانکی را مسدود می کنیم .برخی دوستان می
گویند باید در مجلس قانونی برای مبارزه با پولشویی وضع کنیم اما ما معتقدیم  FATFقبول رویه های حداقلی برای مبارزه با
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پولشویی در صحنه بین المللی است .این استانداردها دولتی نیست .مربوط به بنگاه های اقتصادی است ،بنگاه های اقتصادی می
توانند به صورت مستقل این استانداردها را رعایت کنند .وی افزود :پیامدهای عدم تصویب این الیحه برای مردم تشریح نشده
است ،بانک های کشورهای دوست مانند سوریه ،عراق ،چین ،ترکیه ،هند ،روسیه نیز در صورت عدم تصویب این الیحه برای
ایجاد روابط مالی با ایران دچار مشکل خواهند شد ،حتی برای افتتاح حساب و ساده ترین امورات بانکی نیز به مشکل برمی
خوریم  .نوع تحریمها متفاوت است در ادامه نایب رئیس فراکسیون نمایندگان والیی در مخالفت با این الیحه گفت :آیا باید شاگرد
خوب کالس  FATFباشیم و هر چه دشمن گفت عمل کنیم؟ ما از ابتدای انقالب تحریم بوده ایم .می دانیم که نوع تحریم ها
متفاوت شده اما در همان زمان نیز برای واردات اسلحه به داخل کشور نمی توانستیم به صورت رسمی اقدام کنیم .محمد دهقان
گفت :در سال های  9۰و  91جمهوری اسالمی از سوی اتحادیه اروپا و شورای امنیت تحریم شده بود اما به صورت غیررسمی
کارهای خود را انجام می داد اما الزاماتی که  FATFبرای ایران دیکته کرده بود ،اجرا نکردیم و از این طریق دهها میلیارد دالر
نفت فروختیم.نماینده طرقبه ادامه داد :علت افزایش نرخ دالر اجرای الزامات  FATFتوسط دولت بود .بخشی از علت بحران
های اقتصادی در کشور ،اجرای الزامات  FATFبوده است.عضو کمیسیون قضایی و حقوقی تاکید کرد :نباید در شرایط جنگی،
اطالعات اقتصادی کشور در اختیار دشمن قرار گیرد .بحث هایی که در مورد حزب اهلل و گروه مقاومت مطرح است ،بحث های
فرعی است؛ اصل جمهوری اسالمی ایران است .هزار تا حزب اهلل و مقاومت فدای جمهوری اسالمی ایران .تا جمهوری اسالمی
ایران وجود نداشته باشد ،حزب اهلل و گروه های مقاومت وجود ندارند .بهانه را از دشمن بگیریم در ادامه عضو فراکسیون مستقلین
مجلس در موافقت با این الیحه ،با بیان اینکه باید بهانه ها را از دشمن بگیریم گفت :ما تاکنون  4۰مورد از الزامات گروه اقدام
مالی  FATFرا اجرا کرده ایم و اگر عضو این کنوانسیون نشویم ،یعنی عمال به هیچ کدام از این الزامات پایبند نبوده ایم .بهروز
نعمتی افزود :خیلی از کسانی که در سال های تحریم در دور زدن تحریم ها به ما کمک کرده اند ،امروز به رئیس کل بانک
مرکزی و مسئوالن نظام می گویند که اگر ایران عضویت در  CFTرا نپذیرد ،ما نمی توانیم حتی یک سنت مبادله ارزی داشته
باشیم.نعمتی گفت :مگر تا به امروز یک دینار به تروریست ها کمک کردیم؟ چهار گروه تروریستی شامل القاعده ،طالبان ،داعش
و جبهه النصره از سوی سازمان ملل به عنوان گروه های تروریستی معرفی شدند و بقیه مواردی را که مخالفین در خصوص این
بحث مطرح می کنند ،اما و اگرهای این موضوع است .عبور جنجالی  FATFاز بهارستان محمد اکبری -در روزی که نطق
مخالفان و موافقان جنجالی شد،بهارستان نشینان با رای موافق به الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین
المللی مقابله با تامین مالی تروریسم به چالش  8۰روزه  CFTدر پارلمان پایان دادند .الیحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT
که به عنوان تنها الیحه بال تکلیف مانده مرتبط با شروط اجرای دستورالعمل های  FATFبه شمار می رفت پس از سه ماه
مسکوت ماندن در کمیسیون امنیت ملی روز گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت .پیش از آغاز جلسه علنی ،نشست غیر
علنی نمایندگان مجلس از ساعات اولیه صبح با حضور اعضای هیئت دولت از جمله حجت االسالم سید محمود علوی و محمد
جواد ظریف وزیران اطالعات و خارجه برگزار شد .البته وضعیت چه در داخل صحن و چه در بیرون از مجلس آرام نبود .به طوری
که عالوه بر جدال لفظی نمایندگان و تهدید به آبستراکسیون ،جمعی از معترضان تصویب  CFTدر مقابل مجلس حضور یافته
بودند .آرایش فراکسیونی مختلف در مقابل  CFTفراکسیون والیی مجلس پس از حضورنیافتن در جلسه غیر علنی با تشکیل
جلسه برای بررسی امکان انجام "آبستراکسیون" در نهایت به ای ن نتیجه رسید که با تاکید بر اعتراض خود در خصوص الیحه،
برشفافیت رای نمایندگان به الیحه پافشاری کنند و در صحن حضور یابند.اعضای فراکسیون مستقالن به عنوان موافق و حامیان
دولت نقش فعالی در جلسه داشتند به طوری که بهروز نعمتی به عنوان چهره شاخص این فراکسیون و سخنگوی هیئت رئیسه
مجلس در موافقت با  CFTبه ایراد سخن پرداخت .در همین حال امیدی ها نیز دیگر موافقان  FATFبودند که نسبت به
مستقالن با صراحت بیشتر از کلیت آن دفاع می کردند .دهقان :اجرای دستورالعمل های  FATFاز سوی دولت از جمله عوامل
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گران شدن ارز بود محمد دهقان نم اینده طرقبه در مجلس به عنوان نخستین فردی بود که پشت تریبون رفت و در اظهاراتی
متذکر شد که اجرای دستورالعمل هایی درباره  FATFاز سوی دولت از جمله عوامل گران شدن ارز در کشور بوده است .عضو
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به این که در شرایط جنگی باید تحریم را دور بزنیم نه این که هر چه گفتند عمل
کنیم ،گفت :مسئوالن زمانی اعالم کردند با برجام به یک باره همه تحریم ها برطرف می شود اما این مهم محقق نشد و صرفا
کشور معطل ماند از این رو چنین اتفاقی نیز در مواجهه با الزامات  FATFوجود خواهد داشت .دهقان خطاب به نمایندگان
یادآورشد :کدام یک از شما شک دارید که عربستان حامی اصلی تروریسم است؟ همه عقال می دانند که عربستان از داعش
حمایت می کند ،اما کسی نمی پرسد که چرا این کشور عضو ناظر  FATFاست که نه تنها هیچ بیانیه ای علیه آن صادر نمی
شود بلکه در لیست سیاه هم قرار نگرفته و حق نظارت دارد! وی در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به کسانی که معتقدند
مخالفت برخی از اصولگرایان با لوایح چهارگانه درخصوص  FATFبرای دفاع از جریان حزب ا ...و حماس است ،گفت :حرف ما
جمهوری اسالمی است .هزار حزب ا ...لبنان و حماس فدای جمهوری اسالمی ایران .تا جمهوری اسالمی نباشد حزب ا ...لبنانی
نیز نخواهد بود .نعمتی :الریجانی رابط مجلس و دفتر رهبری است زمانی که نوبت به بهروز نعمتی ،سخنگوی هیئت رئیسه
مجلس برای ایراد نطق موافق رسید وی به نقد نطق دهقان پرداخت .نعمتی افزود :از وقتی که بحث  CFTمطرح شده است از
مراجع تقلید خرج کردند .نعمتی با بیان این که کنوانسیون  ،CFTابزار مناسبی برای پیگیری مسئله تروریسم است ،خاطرنشان
کرد :ما خود قربانی تروریسم بوده و هستیم و هزینه های سنگینی در این مسیر داده ایم .ما بیشترین تاوان را برای تروریسم
پرداخت کرده ایم بنابراین چرا می خواهید به جهانیان این طور وانمود کنیم که حامی تروریسم هستیم؟ وی تصریح کرد :بنده
خود مقلد حضرت آقا هستم و اگر رهبری نظری مخالف این موضوع داشته باشند ،بنده قطع ًا به  CFTرأی نخواهم داد اما واسط
ما با نهاد مقدس رهبری ،رئیس محترم مجلس است و نه دیگرانی که به هر بهانه ای از رهبری هزینه می کنند .وی خطاب به
دهقان اظهارکرد :حل بسیاری از مشکالت امروز کشور در گرو حل  CFTاست .چرا به مردم راست نمی گویید؟ نمی توانیم پول
نفتی را که در بازارهای جهانی می فروشیم به داخل کشور منتقل کنیم .شما این جا مطالبی را به این دولت منتسب کردید که
حق آن نبود .بحث شما منجر به خروج بابک زنجانی ها از زیر پله ها برای انتقال پول به داخل کشور می شود .نپیوستن به CFT
یعنی انتقال میلیاردها دالر پول کشور از طریق بابک زنجانی ها .این سخنان نعمتی ،اعتراض شدید دهقان را در پی داشت و
الریجانی نیز خطاب به نعمتی از وی خواست اسمی از کسی نبرد تا مجلس به تنش کشیده نشود .سید حسین نقوی حسینی
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به عنوان دومین مخالف در حالی پشت تریبون رفت و به نقد الیحه الحاق به کنوانسیون
مقابله با تامین مالی تروریسم پرداخت که در قسمت دیگری از صحن مجلس دهقان و نعمتی مشغول جدال لفظی با یکدیگر
بودند و اطراف صندلی اعضای هیئت دولت حاضر در مجلس بسیار شلوغ بود .نقوی حسینی در بخشی از اظهارات خود با فریاد،
مدیریت الریجانی بر مجلس را زیر سوال برد و زمانی که با لحن عتاب آمیز سخن از فرجام تصویب برجام در  2۰دقیقه به میان
آورد با واکنش الریجانی روبه رو شد که"  2۰دقیقه نبود و  4ساعت بود" .اما وی با فریاد خطاب به رئیس مجلس گفت :چرا
برای قانع کردن فراکسیون ها جلسه غیر علنی می گذارید و از آن ها می خواهید با  FATFموافق باشند اما برای تامین نظر
رهبری نشستی نمی گذارید؟ رئیس جمهور این بار تعهد کتبی بدهد نماینده ورامین با بیان این که چرا مردم را می ترسانید که
اگر عضو  CFTنشویم مشکالت حل نمی شود ،مگر مردم گرسنه می مانند؟ چرا دروغ می گویید؟ وی خطاب به رئیس جمهور
گفت :آقای روحانی تعهد کتبی دهید که اگر ما عضو کنوانسیون شویم همه مشکالت پولی و بانکی ما حل می شود و اگر نشد
مجلس آزاد است شما را استیضاح کند و رای به عدم کفایت شما بدهد .نقوی حسینی با طرح این سوال که آیا کشورهای دوست
که از ما نفت نمی خرند ،به این لوایح مربوط هستند؟ گفت :ما برجام را پذیرفتیم ،در  FATFعضو شدیم اما مشکالت کشور
حل نشد .وی خطاب به وزیر خارجه که در جلسه حاضر بود نیز اظهارکرد :شما که دیپلمات هستید چرا در مقابل این سخنان
14

اخبار خبرگزاری ها و مطبوعات درباره سازمان انرژی اتمی ایران
سه شنبه 1397.7.17

غرب فریب می خورید؟ مگر به شما نگفته اند که برای حل مشکالت کشور باید ابتدا برجام تصویب شود ،سپس باقی مسائل
چون قدرت موشکی FATF ،و مسائل حقوق بشر حل شود؟ الریجانی نامه دفتر رهبر انقالب را قرائت کرد در ادامه جلسه در
پاسخ به انتقاد نماینده مخالف درباره تامین نظر رهبری  ،رئیس مجلس شورای اسالمی نامه رهبرمعظم انقالب درپاسخ به
استفساریه الریجانی از دفتر رهبری را در صحن علنی قرائت کرد .در متن نامه که توسط رئیس مجلس در صحن قرائت شده
خطاب به الریجانی آمده بود :در پی استفساریه تلفنی جناب عالی نسبت به مخالفت یا عدم مخالفت مقام معظم رهبری با بررسی
کنوانسیون ها در مجلس شورای اسالمی به دنبال فرمایشات معظم له در دیدار با نمایندگان ،مقام معظم رهبری فرمودند آن چه
که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهار گانه و کنوانسیو ن ها گفتم مربوط به اصل کنوانسیون ها بود نه کنوانسیونی
خاص ،لذا با بررسی این لوایح در مجلس شورای اسالمی مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند .به دنبال آن در حالی
که به نظر می رسید جو مجلس قدری آرام تر از قبل شده بود علی نجفی خوشرودی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی به عنوان
موافق الیحه در جایگاه ناطقان هیئت رئیسه قرار گرفت .عمده اظهارات نجفی خوشرودی در مقام موافق الیحه  CFTمطابق
نظر ارائه شده از سوی کمیسیون امنیت ملی بود .وی اظهارکرد :می توانیم حق شرط را به این کنوانسیون تحمیل کنیم .هیچ
تعهدی خالف منافع و امنیت ملی ایران سپرده نمی شود و هیچ اطالعاتی در اختیار بیگانگان قرار نخواهد گرفت .نجفی با بیان
این که در جنگ اقتصادی باید از همه فرصت ها و امکانات و تدابیر بین المللی استفاده کنیم افزود :نپیوستن به این کنوانسیون
مح دودیت های بین المللی جدیدی را برای ایران به دنبال دارد .تضمین به سبک ظریف پس از ارائه نظر موافقان و مخالفان،
محمد جواد ظریف ،وزیر خارجه پشت تریبون رفت و در ابتدا در پاسخ به این سوال از رئیس جمهور که نمایندگان در صورت
ارائه تضمین از سوی رئیس جمهوری و وزیر ا مور خارجه برای حل مشکالت کشور حاضر به دادن رای مثبت به کنوانسیون
 CFTهستند گفت :نه من و نه آقای رئیس جمهور نمی توانیم تضمین دهیم که با الحاق به این کنوانسیون مشکالت کشور
برطرف می شود ولی این تضمین را می دهم که در صورت نپیوستن به این کنوانسیون ها آمریکا مشکالت کشورمان را بیشتر
می کند و این بهانه را نیز خواهد داشت .ظریف همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود با گالیه از ارتباط دادن مسئله
 FATFبه گرانی دالر گفت :گران و ارزان شدن ارز ارتباطی به  FATFنداشت و ندارد .بنابراین مردم را به برخی مسائل که
دالیل دیگری دارد بدبین نکنید .ولی ارتباط مستقیمی با بسته شدن حساب دانشجویان ،بازرگانان و نبود امکان پرداخت به ایران
دارد .وی افزود :چین شریک راهبری و استراتژیک ماست ،روسیه نیز به همین ترتیب .رئیس کل بانک مرکزی روسیه و مقامات
چینی بارها گفته اند که بدون  FATFنمی توانیم با ایران کار کنیم .با  FATFبهانه حل می شود .ظریف یادآورشد :ما آمریکایی
ها را به حدی منزوی کرده ایم که اروپا به عنوان شریک آن ها سازوکاری ایجاد کرده است که تحریم های آمریکا را دور بزند.
در دنیا اقدامات اروپا به عنوان شروع پایان حکومت دالر شناخته می شود ولی اروپایی ها می گویند که ایران باید عضو این
کنوانسیون ها باشد .وی با تاکید براین که این ها واقعیاتی است که همه باید بدانند تصریح کرد :ما به خودمان و مردم و قدرت
خود ایمان داریم ولی دچار خود تحریمی نمی شویم .در ادامه با اعالم رای گیری الیحه  CFTهمه به جایگاه خود برای ارائه
رای رفتند .اعتراض شدید یک نماینده به الریجانی در این هنگام محمد جواد ابطحی ،نماینده مردم خمینی شهر که درخصوص
عملکرد الریجانی و ارائه ندادن فرصت به او برای بیان تذکرش اعتراض داشت ،به جایگاه ناطقان رفت و با فریاد به عملکرد
الریجانی اعتراض کرد .رئیس مجلس بازهم اعتراض او را وارد ندانست او نیز به منزله اعتراض برگه ای را پاره کرد و به هوا ریخت
که گفته شد دفترچه آیین نامه داخلی مجلس بود .در نهایت نمایندگان مجلس با  143رای موافق 12۰ ،رای مخالف و  5رای
ممتنع از مجموع  268رای ماخوذه با الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم
( )CFTموافقت کردند .ایستادگی مجلس بر سر منافع مردم-روزنامه شهروند 16/۰7/1397-آیت وکیلیان| خیلی ها منتظر این
روز بودند .روز بررسی نهایی الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در مجلس .اهالی خانه ملت از ساعت
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های اولیه دیروز کار بر روی این الیحه را شروع و هنوز ظهر نشده اکثریت حاضران رأی مثبتشان را اعالم کردند .البته همه چیز
به همین سادگی پیش نرفت و ماراتن پرحرارتی که ماه هاست شروع شده در روز آخر هم جنجالی تمام شد .از میان  268رأی،
تعداد موافقان  143و تعداد مخالفان  12۰رأی و  5رأی هم به صورت ممتنع داده شده بود .نکته جالب اینکه سه نماینده هم در
رأی گیری شرکت نکردند .روز نفسگیر مجلس میهمان هایی هم از بین دولتی ها داشت .محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه،
سیدمحمود علوی وزیر اطالعات ،مح مدباقر نوبخت ،سیدعباس عراقچی ،عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ،لعیا جنیدی
معاون حقوقی رئیس جمهوری و بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ،نمایندگان دولت در صحن علنی مجلس بودند.
ناگفته نماند که صحن علنی مجلس با حضور  263نفراز نمایندگان رسمی بود و با حضور این تعداد نماینده همان ابتدا مشخص
شد که تهدید مخالفان به آبستراکسیون (از رسمیت انداختن جلسه با غیبت) عملی نشده است .الریجانی:چه تهدیدی کردم؟
دیروز موافقان الیحه مثل تمام ماه های گذشته در مورد مواهب ،جزییات و وجوه مثبت الیحه نطق کردند .کسانی که دیروز
شاهد جلسه علنی مجلس بودند ،دیدند که مخالفان الیحه دو عملیات را همزمان پیش می بردند ،یکی مخالفت با الیحه و دیگری
محکوم کردن رئیس مجلس به دخالت در سرنوشت آن .علی الریجانی در پاسخ به تذکر نصراهلل پژمانفر که گفته بود الریجانی
در جلسه غیرعلنی نمایندگان را تهدید کر ده تا به این الیحه رأی دهند ،گفت :در جلسه غیرعلنی من چه چیزی گفتم که شما
بترسید؟ من فقط نامه رهبری را خواندم .چه تهدیدی کردم؟ الریجانی در ادامه با اشاره به پیامک های تهدیدآمیزی که از چند
روز قبل برای نمایندگان مجلس ارسال شده بود تا به الیحه  CFTرأی منفی بدهند ،گفت :خود شما از ساعت  6تا  8جلسه
غیرعلنی داشتید .تهدید این پیامک هایی است که از بیرون می زنند .مجلس ما بالغ تر از این است که تحت تاثیر پیامک قرار
بگیرد .من هم هیچگونه تهدیدی نمی پذیرم .علی الریجانی ،رئیس مجلس همچنین در واکنش به اخطار سیدحسین نقوی
حسین ی ،عضو کمیسیون امنیت ملی درباره صحبت های نسبت داده شده به مقام معظم رهبری مبنی بر مخالفت ایشان با لوایح
چهارگانه که از طرف برخی از نمایندگان مجلس مخالف تصویب این لوایح عنوان می شود ،گفت :من از رهبری درباره بررسی
لوایح سوال کردم و ایشان نظرشان را گفتند و من هم برایتان خواندم .بهانه به دست دشمن ندهیم بهروز نعمتی ،نماینده تهران
به عنوان نخستین نماینده موافق تصویب  CFTبا بیان اینکه ملحق نشدن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یعنی
بهانه جدی به دست دشمنان بدهیم ،گفت :عمال ما که سال های سال هزینه تروریست داده ایم و عزیزانمان هنوز خونشان
خشک نشده است .کاری را که باید در دولت های نهم و دهم انجام می دادیم و هزینه های آن را پرداخت کردیم چرا همان
زمان انجام نداده ایم .او با تاکید بر این موضوع که وقتی عضویت را نپذیرفتیم یعنی به آن الزامات پایبند نیستیم ،بیان کرد :حتی
دوستان و کشورهایی که در دوران تحریم کمک کردند امروز به ما می گویند اگر عضویت را نپذیرفتید ما نمی توانیم با شما
ارتباط داشته باشیم .پایداران به وظایف خود عمل کردند بعد از پایان رأی گیری و مشخص شدن موافقت خانه ملت با پیوستن
ایران به کنوانسیون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ،واکنش ها در شبکه های اجتماعی شروع شد .خود نماینده های
مجلس هم در میان کسانی بودند که توییت کردند و توییت هایشان هم دیده شد .مثال فاطمه سعیدی نوشت :مجلس وظیفه
ملی و قانونی خود را انجام داد و نمایندگان شما تحت فشارهای شدید سیاسی و حتی امنیتی تنها برای حفظ منافع ملی به
الیحه پیوستن به کنوانسیون  CFTرأی مثبت دادند .غیر از نمایندگان مجلس ،سیاسیون هم به تصویب الیحه واکنش نشان
دادند .حسام الدین آشنا ،مشاور فرهنگی رئیس جمهوری در توییتی در این مورد نوشت :پایداران مستقر در مجلس به وظایف
خود عمل کردند ،می ماند بقیه مراحل که البد پایداران مستقر در بقیه نهادها نیز وظایف خود را انجام خواهد داد .شادی مجازی
مردم اما این تنها نمایندگان و سیاسیون نبودند که به اظهارنظر در مورد اهمیت تصویب  CFTپرداختند ،باالخره بعد از تصویب
الیحه مذکور در مجلس ،مرد م و کاربران شبکه های اجتماعی به شکلی گسترده واکنش نشان دادند .از میان پربازخوردترین
نظرات مجازی می توان اینها را آورد :شاید این موج مهیب خستگی و آزردگی نبود ،اهمیت تصویب  CFTبروز بیشتری می
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یافت ، .درود به شرف کسانی که به چیزی جز منافع و رفاه مردم فکر نمی کنند ، .شاید این آخرین شانس ما باشد تا پوزه آمریکا
و متحدان منطقه ای اش را به خاک بمالیم  ،تو این شرایط که مردم زیر فشار مالی و اقتصادی هستند ،این اقدام نمایندگان فرح
بخش و روحیه ساز بود .مصوبه در ایستگاه آخر پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم که تا دو
روز پیش الیحه بود ،االن مصوبه است و باید ببینیم که در ادامه در ایستگاه پایانی یعنی شورای نگهبان ،چه اتفاقی برای مصوبه
نماینده های مردم در مجلس خواهد افتاد ،سخنگوی شورای نگهبان در مورد موضع این شورا به مصوبه مجلس گفته :هنوز اعالم
ن ظر زود است و فعال تا زمانی که به شورای نگهبان نیاید هیچ نظری ندارم .عباسعلی کدخدایی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با
تصویب الیحه الحاق به  CFTدر مجلس شورای اسالمی ،اظهار کرد :مجلس آن را تصویب کرده ،اما هنوز برای ما نیامده است.
ابتدا باید به شورای نگهبان ارس ال شود تا ان شاءاهلل ما اعالم نظر کنیم .فعال تا زمانی که به شورای نگهبان نیاید هیچ نظری
ندارم .سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که این الیحه چه زمانی در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می گیرد،
عنوان کرد :نمی دانم .بستگی دارد چه زمان این الیحه را برای ما بفرستند .با این تفاسیر ،این احتمال می رود که ماحصل الیحه
میان دو نهاد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به خط پایان برسد .نتیجه اینکه چه خواهد شد ،در آینده مشخص
می شود .روزنامه مردم ساالری 16/۰7/1397-تکمیل  FATFدیروز مجلس آخرین الیحه از لوایح چهارگانه مربوط به FATF
را به تصویب رساند تا بدین ترتیب دلواپسان بازنده جدال نهایی بر سر لوایحی باشند که در چند ماه گذشته ،ذهن جامعه و
مجلس را به خود مشغول کرده بود .پارلمان با  143رأی موافق ،الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم
( )CFTرا به تصویب رساند تا نمایندگان به هر ترتیب ممکن ،وظیفه خود در مقابل آخرین الیحه مرتبط با  FATFرا نیز به
انجام برسانند .لوایح چهارگانه  FATFاهمیت بسیار زیادی برای روابط بانکی و مالی ایران با سایر کشورهای دنیا دارند و از بازار
بورس گرفته تا بازار ارز ،نگاه ها به ا ین بود که آیا آخرین الیحه نیز به تصویب مجلس می رسد یا خیر .به گزارش مردم ساالری
آنالین ،الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در جلسه علنی دیروز مجلس مطرح شد و نمایندگان با
 143رأی موافق 12۰ ،رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع  27۰نماینده حاضر ،با آن موافقت کردند .مخالفان تصویب لوایح
چهارگانه  FATFمدت ها بود که تالش گسترده ای را برای عدم تصویب این لوایح آغاز کرده بودند .دیروز نیز در صحن علنی
مجلس ،نمایندگان بارها شاهد هیاهو و ایجاد تنش از سوی چند نفر از مخالفان این الیحه بودند؛ اما در نهایت  CFTبه تصویب
مجلس رسید .هنگام قرائت این الیحه بعضی از نمایندگان عضو جبهه پایداری از جمله مجتبی ذوالنور ،موسوی الرگانی ،دهقانی
فیروزآبادی ،کریمی قدوسی و سالک مقابل جایگاه هیأت رئیسه مجلس ایستادند و با در دست داشتن پالکاردهایی از دیگر
نمایندگان خواستند که به الیحه  CFTرأی منفی دهند .سید محمدجواد ابطحی ،یکی از نمایندگان مخالف ،حتی در جلسه
علنی اقدام به پاره کردن الیحه  CFTو آیین نامه مجلس کرد! دیروز همزمان با بررسی الیحه الحاق جمهوری اسالمی ایران به
کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس ،تعدادی از مخالفان این الیحه مقابل ساختمان بهارستان تجمع کردند.
تجمع کنندگان با در دست داشتن پالکاردهایی ،خواهان تصویب نشدن این الیحه بودند .امیرآبادی عضو فراکسیون نمایندگان
والیی مجلس نیز گفته بود که احتماال اگر تعداد ما به حد نصاب الزم برسد در مجلس آبستراکسیون (نصاب شکنی) خواهیم
کرد و از صحن علنی مجلس خارج می شویم .اما این آبستراکسیون در نهایت به وقوع نپیوست و نمایندگان آخرین الیحه مربوط
به  FATFرا هم تصویب کردند .هم چنین توسط دفتر مقام معظم رهبری اعالم شد که رهبر انقالب مخالفتی با بررسی لوایح
 FATFدر مجلس ندارند  .دفتر رهبری در پاسخ به نامه رئیس مجلس درباره بررسی کنوانسیون های مرتبط با  FATFاعالم
کردند که ایشان با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارند .دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه رئیس مجلس درباره
ی بررسی کنوانسیون های مرتبط با  FATFاعالم کردند که ایشان با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارند .علی الریجانی
در جلسه علنی مجلس در پاسخ به اخطار نقوی حسینی نماینده ورامین متن نامه ای را که دفتر مقام معظم رهبری درباره ی
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الیحه  FATFفرستاده بود را به شرح زیر قرائت کرد .جناب آقای الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی با سالم و تحنیت در
پی استفسار تلفنی جنابعالی نسبت به مخالفت و عدم مخالفت مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) با بررسی لوایح چهارگانه به
کنوانسیون ها در مجلس شورای اسالمی به دنبال فرمایشات معظم له در دیدار نمایندگان ،مقام معظم رهبری فرمودند :آنچه که
من در دیدار ب ا نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون ها گفته ام مربوط به اصل کنوانسیون ها بود و نه کنوانسیون
خاص .لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم .تا مسیر قانونی خود را طی کند .تدبیر فوق قبال در زمان استفسار به
طور شفاهی به جنابعالی ابالغ شده بود .ر ئیس مجلس در پایان قرائت این نامه گفت که آقای حجازی این نامه را ابالغ کرده
است .مخالفان و موافقان الیحه  CFTچه گفتند؟ محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه در جلسه علنی مجلس در حمایت از این
الیحه گفت :نمی توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به الیحه  CFTمشکالت حل شود اما این تضمین را می دهیم که با نپیوستن
به این الیحه ،آمریکا بهانه های مهمی برای افزایش مشکالت ما پیدا خواهد کرد .ظریف همچنین گفت FATF :ارتباط مستقیم
با بسته شدن حساب دانشجویان و بازرگانان ایرانی دارد و مستقیما به عدم امکان پرداخت به ایران مربوط است .اگرچه ممکن
است دالیل دیگر هم داشته باشد ،اما این چیزی است که دوستان ما هم به ما می گویند .مثال چینی ها که نیات اسکتباری علیه
ایران ندارند و از نظر مواضع بین المللی شبیه جمهوری اسالمی و شریک راهبردی ما هستند ،همین را عنوان می کنند .ما توافق
جامع همکاری های راهبردی با چین داریم و با روسیه هم شریک راهبردی هستیم اما رئیس بانک مرکزی چین به آقای همتی
گفته بدون  FATFنمی توانیم کار شما را انجام دهیم .محمد فیضی نماینده مردم اردبیل در جلسه علنی خطاب به مخالفان
الیحه  CFTگفت :چرا به مردم دروغ می گویید و موافقان کلیات این الیحه را متهم به دروغ پردازی و آنان را تهدید می کنید؟
این چه اخالقی است؟ همه کشورهای جهان قوانین شان را با استانداردها و قوانین بین المللی مطابقت می دهند به جز ایران و
کره شمالی .اجرای استانداردهای بین المللی نیازمند تصویب قوانین منطبق با استانداردهای بانکی است FATF .یعنی رعایت
حداقل های مبارزه با تروریسم .این استانداردها دولتی نیست بلکه استانداردهای بنگاهی است که دولت های کشورها نمی توانند
در آن هیچ دخالتی داشته باشند .حاال اگر ما به این استانداردها بی توجه باشیم نمی توانیم با نظامات بانکی جهان ارتباط عالی
داشته باشیم .پذیرش شروط  FATFیعنی پذیرش استانداردهای جهانی برای مقابله با تروریسم  .نصراهلل پژمان فر در تذکری
در مخالفت با این الیحه گفت :مردم نگران هستند .چند هزار نفر جلوی مجلس جمع شدند و این حاکی از نگرانی مردم است.
چرا دو ساعت جلسه غیرعلنی برگزار می شود .ت مام ادبیات این جلسه هم این بود که بترسانید و نگرانی ایجاد کنید .مومن نباید
از یک سوراخ دو بار گزیده شود .در برجام هم گفتند همه مشکل مردم حل می شود اما در این الیحه دولت هم نگران است که
اگر نبود ،اعالمیه تفسیری نمی داد .آیا واقعا مشکالت اقتصادی مردم با این الیحه حل می شود یا می خواهند سفره مردم را
تنگ تر کنند  .محمد دهقان ،نایب رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس نیز در مخالفت با این الیحه گفت :نباید بالی
برجام را مجددا سر مردم بیاورید .می خواهند به عنوان مبارزه با تروریسم اقتصاد کشور را قفل کنند و کشور را دچار خودتحریمی
نمایند  .نقوی حسینی یکی دیگر از نمایندگان مخالف هم گفت :رئیس جمهور یک سطر به مجلس شورای اسالمی تعهد دهد،
که مشکالت با  FATFحل می شود و اگر حل نشد ایشان را استیضاح کنیم و عدم کفایت سیاسی شان را به رای بگذاریم؛ در
این صورت ما به این الیحه رای می دهیم .ما  FATFرا پذیرفته ایم و به  4۰توصیه عمل می کنیم اما چه کاری برایمان کردند
چرا فریب می خورید! لوایح ،الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)،
اصالح قانون مبارزه با پولشویی و اصالح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ،سه الیحه مرتبط با  FATFهستند که پیش از
این توسط مجلس تصویب شده بودند .با تصویب الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم ( )CFTکار
بررسی و تصویب این لوایح در مجلس رسماً خاتمه یافت و حاال باید شورای نگهبان نظر خود را در رابطه با  CFTاعالم کند.
متن الیحه  CFTمتن الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم که در
18

اخبار خبرگزاری ها و مطبوعات درباره سازمان انرژی اتمی ایران
سه شنبه 1397.7.17

جلسه علنی دیروز(یکشنبه) مجلس تصویب شد به شرح زیر است :ماده واحده -به دولت جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می
شود کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (مصوب  18/9/1378برابر با  9دسامبر  1999مجمع عمومی سازمان
ملل) مشتمل بر یک مقدمه 28 ،ماده و یک پیوست با اعالم شروط زیر پذیرفته و سند زیربط را مطابق مقررات تبصره این ماده
نزد امین اسناد توجیه کند .دولت موظف است به م حض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد ،گزارشی جهت
اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید -1 .دولت جمهوری اسالمی ایران به موجب جز الف بند  2ماده 2
کنوانسیون ،اعالم می نمایند که مفاد آن دسته از کنوانسیون ها و پروتکل های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آنها
درنیامده است را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی کند و الزام آور شدن مفاد ماده  23در پاسخ به اصالح فهرست
موافقتنامه های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسالمی ایران منوط به رعایت اصول  77و  125قانون اساسی است-2 .
جمهوری اسالمی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون 1999
سازمان کنفرانس اسالمی و قطعنامه های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه  2625و  ،1514تعریف عمل تروریستی را مشتمل
بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله توسعه استعماری و اشغال خارجی نمی داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل
تروریستی را مستند به زیر بند ب بند یک ماده  2کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می دانند ،تنها در حدود پیش گفته ،متعهد
می دانند و اعالم می دارد ماده  6کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد .این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است که
اعمال تروریستی به هر انگیزه ای ممنوع است -3 .موضوع بند یک ماده  24کنوانسیون درخصوص جمهوری اسالمی منوط به
رعایت اصل  139قانون اساسی است و بند  2ماده  7کنوانسیون و موضوع ماده  17کنوانسیون در چارچوب قوانین داخلی اعمال
خواهد شد -4 .صالحیت مقرر در بند  5ماده  9کنوانسیون برای کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق
بشردوستانه الزم االجراست برای جمهوری اسالمی ایران پذیرفته می شود -5 .مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران الزم الرعایه نمی باشد -6 .الحاق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری
ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست -7 .دولت جمهوری اسالمی ایران در راستای بند  4ماده  11کنوانسیون تنها صالحیت
کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمین محرض تلقی می کنند .تبصره -دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری
اسالمی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی ( )FATFمی تواند سند الحاق را نزد امین اسناد توزیع کند .حاشیه های یک
نشست پر حاشیه دیروز مجلس شورای اسالمی در شرایطی الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم
( ) CFTرا تصویب کرد که جلسه مجلس شورای اسالمی از همان ابتدا فضای ملتهبی داشت که پایان آن به پاره کردن آیین
نامه توسط یکی از اعضای فراکسیون والیی ختم شد .به گزارش ایسنا ،الیحه CFTبعد از کش و قوس فراوان در دستور کار
دیروز (یکشنبه ) مجلس شورای اسالمی قرار گرفت و ق بل از آن بنابر درخواست تعدادی از نمایندگان ،کمیسیون امنیت ملی
جلسه ای را در صحن مجلس شورای اسالمی با حضور وزرای اطالعات و خارجه ،سرپرست وزارت اقتصاد ،رییس کل بانک مرکزی
و معاون حقوقی رییس جمهور برگزار کرد تا تمامی ابهامات درباره این الیحه را رفع کند .جلسه فوق کمیسیون در ابتدا بدون
حضور اعضای فراکسیون والیی تشکیل شد .آنها در همان زمان نشست جداگانه ای برای بررسی  CFTداشتند .از ساعت  8صبح
اعضای فراکسیون والیی هم به جمع نمایندگان پیوستند و در نهایت جلسه علنی ساعت  8:3۰صبح آغاز شد .بررسی الیحه
 CFTاولین دستور کا ر مجلس شورای اسالمی بود ،بعد از اعالم اسامی موافقان و مخالفان کلیات این الیحه امیرآبادی ،عضو
هیات رییسه سخن از تقاضای تعدادی از نمایندگان برای رای گیری آشکار درباره این الیحه را کرد که نمایندگان با آن مخالفت
کردند .رای گیری آشکار به این صورت است که باید نم ایندگان در برگه نام و رای خود را اعالم کنند .نوبت به صحبت موافقت
و مخالفان الیحه شد ،محمد دهقان ،نایب رییس فراکسیون والیی به تبیین دالیل مخالفتش پرداخت و بعد از آن نوبت بهروز
نعمتی ،عضو فراکسیون مستقلین به عنوان موافق الیحه شد .نعمتی در صحبت هایش چند بار نام دهقان را آورد که این باعث
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اعتراض دهقان شد .در نهایت با دخالت الریجانی این اعتراض تمام شد .الریجانی به نعمتی تذکر داد که در صحبت هایش نام
کسی را نیاورد .بعد از آن نوبت به نقوی حسینی ،سخنگوی فراکسیون والیی رسید که دالیل مخالفتش را بیان کند .او ابتدای
صحبت هایش را با فریادهای بلند آغاز کرد و حتی مجددا به موضوع تصویب  2۰دقیقه ای برجام اشاره کرد ،صحبتی که با
واکنش رییس مجلس شورای اسالمی روبرو شد که برجام بعد از بحث و بررسی در جلسه چهار ساعته تصویب شده است .نقوی
حسینی باز هم فریاد زد که این چه نحو از اداره مجلس است و من اخطار دارم که اجازه آن را نمی دهند .سپس فریادهای نقوی
حسینی به حدی رسید که آزادی خواه و کوهکن در پایان سعی در آرام کردن او را داشتند .نقوی حسینی در ادامه دالیل
مخالفتش را بیان کرد .موافق آخر ،فیضی عضو فراکسیون امید بود که در پایان صحبت هایش با نشان دادن پالکاردی تاکید کرد
که باید به الیحه  CFTرای داده شود .در خالل صحبت های نمایندگان موافق و مخالف تعدادی از اعضای فراکسیون والیی
پالکاردهایی در دست داشتند با این مضامین با تصویب  CFTسفره مردم را کوچک تر نکنید  ،من اطالعات اقتصادی کشور را
در جنگ اقتصا دی لو نمی دهم  ،نه به شفافیت برای دشمن  ،تاریخ شاهد باش من به کنوانسیون های استعماری رای نداده ام ،
تصویب  = AFTFخود تحریمی  ،به کنوانسیون استعماری رای نمی دهیم  # CFT # ،در این بین تعدادی از نمایندگان یعنی
نقوی حسینی ،حاجی دلیگانی و پژمانفر نیز اخطارهای جداگانه ای را مطرح کردند که در پاسخ به اخطار نقوی حسینی ،رییس
مجلس شورای اسالمی نامه ای که دفتر مقام معظم رهبری برای او درباره کنواسیون ها ارسال کرده است را در صحن مجلس
شورای اسالمی قرائت کرد با این مضمون مقام معظم رهبری با بررسی این لوایح در مجلس شورای اسالمی مخالفتی ندارد .در
حین دفاع نجفی ،سخنگوی کمیسیون امنیت ملی از مصوبه کمیسیون ذوالنور  ،عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی در جایگاه
هیات رییسه حضور پیدا کرد و با صدای بلند از صحبت های نجفی انتقاد کرد چون معتقد بود که نظرات مخالف هم در کمیسیون
وجود داشته است و او باید همه این نظرات را اعالم کند .نوبت به صحبت های وزیر امور خارجه ،ظریف در این الیحه رسید که
او در برخی از صحبت هایش تاکید کرد که تضمین نمی کنیم با پیوستن به این کنواسیون مشکالت حل شود ،اما تضمین می
دهیم با نپیوستن به این الیحه آمریکا بهانه مهمی برای افزایش مشکالت پیدا خواهد کرد .در حین صحبت های ظریف ،ذوالنور
این بار در کنار صندلی ظریف ،وزیر امور خارجه حاضر شد و با صدای بلند انتقاد می کرد که جمعی از نمایندگان خواستار
برقراری نظم و انضباط در مجلس شورای اسالمی شدند .رییس مجلس شورای اسالمی بعد از صحبت های وزیر امور خارجه،
اعالم کرد که نمایندگان رای خود را بدهند و این توضیح را داد که رای گیری به صورت علنی نیست .در زمانی که رییس مجلس
شورای اسالمی به ارائه توضیحاتی می پرداخت ،تعدادی از نمایندگان همچون ذوالنور و موسوی الرگانی با در دست داشتن
پالکاردهایی به نشانه ا عتراض مقابل مانیتور جلوی هیات رییسه ایستادند و با نشان دادن عدد  2به نشانه مخالفت با این الیحه
نظرشان را اعالم کردند .در این هنگام موافقان این الیحه همچون کمال دهقانی ،نوریان و مافی با نشان دادن عدد  4موافقت
خود را با این الیحه اعالم کردند که بعد از آن به تعداد نمایندگان اضافه شد .در زمانی که رییس مجلس شورای اسالمی آغاز
رای گیری را اعالم کرد :محمد جواد ابطحی به نشانه اعتراض در پشت تریبون مجلس شورای اسالمی قسمتی از آیین نامه داخلی
را پاره کرد.در نهایت نمایندگان این الیحه را تصویب کردند .در حال حاضر نوبت شورای نگبهان است که این الیحه را بررسی و
نظرش را به مجلس اعالم کند .الیحه بحث بر انگیز  CFTیکی از لوایح چهار گانه گروه اقدام ویژه مالی ( )FATFاست که
کمتر از  1۰روز به پایان مهلت  FATFبرای اجرای ایران به  41توصیه مدنظر جهت شفافیت مبادالت پولی و بانکی مانده است.
اکنون ایران در لیست خاکستری  FATFمی باشد .پیروزی منطق بر بلوا آفتاب یزد -گروه سیاسی  :با سالم و احترام ،نماینده
محترم شهر تهران ماجمعی گسترده از مردم تهران جدا از شماانتظارداریم که از تصویب الیحه ( FATAمنظور همان FATF
است) ممانعت کنید لطفاپاسخگوی رای و اعتماد مردم باشید .این تنها یکی از نمونه پیامک هایی است که به قول محمود صادقی
نماینده مردم تهران روز گذشته حتی پس از تصویب الیحه مناقشه برانگیز  CFTبرای نمایندگان مجلس آمده است  .پیامک
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هایی که دراین چند روز بعضا در قالب تهدید و تخریب برای اعضای پارلمان فرستاده می شد  .البته همان طور که از متن این
پیام هم پیداست  -اشتباه کلمه  FATFو اینکه اساسا از آن به عنوان یک الیحه نام برده می شود  -حدیث مفصلی است از نا
آگاهی بخشی از مخالفان اقدام دیروز مجلس  .اما آنچه که دیروز در مجلس رخ داد چه بود ؟  CFTهمان الیحه ای است که
بیستم خردادماه به صحن آمد و آن زمان قرار بود که به تصویب برسد اما با جنجال های نمایندگان جبهه پایداری و طومار جمع
کردن و شعاردادن و بلوایشان ختم به خیر نشد و رای به مسکوت گذاشتن دوماهه این الیحه در مجلس دادند .البته زمان مسکوت
ماندن این الیحه خیلی بیشتر از دوماه از آب در آمد ،تا اینکه سرانجام دیروز مجلس بعد از حدود  4ماه ،باردیگر الیحه کنوانسیون
مقابله با تامین مالی تروریسم ( ) CFTرا به عنوان دستور مورد بررسی قرار داد .الیحه ای که باالخره با  144رای موافق در برابر
 12۰رای مخالف و  5رای ممتنع به تصویب رسید .البته طبیعتا این رای به معنای پذیرش نهایی  CFTمحسوب نمی شود چرا
که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعالم کرده هنوز برای ابراز نظرپیرامون  CFTزود است و نظر نهایی را پیرامون
این موضوع باید شورای نگهبان بدهد .اظهاراتی دو پهلو که می تواند عده ای را درباره سرنوشت  CFTهمچنان دو به شک کند
 .اینبارهم پرحاشیه اما اینبار هم بررسی  CFTبه دور از حواشی نبود  .چه بسا بررسی آن در مجلس بیش از گذشته با دردسر
هم روبه رو شد .چند روزی بود که برخی مراجع و البته شخصیت های برجسته روحانی نسبت به تصویب این الیحه هشدار می
دادند .از سویی پیام های عجیبی به گوشی های موبایل نمایندگان می آمد :برحسب انجام تکلیف دینی و نیز اتمام حجت بر شما
از شما می خواهم  CFTرا نپذیرید .یک تصمیم می تونه تورا در رکاب حسین (ع) قرار بده یا در جایگاه لعن ...نه به FATF
پیام هایی که باعث واکنش نمایندگان موافق  CFTهم شد اینکه چرا باید موافقان  FATFرا در زمره یزدیان قرار دهید .اما
این تنها جو عجیب و فشار روز گذشته در روز بررسی  CFTنبود ،درست در مقابل مجلس گروهی به نام دفاع از ارزش ها تجمع
کرده و با شعارهایی خواهان عدم رای به  CFTشده و انقالبی بودن مجلس را دراین مخالفت توصیف می کنند  .البته اینبارهم
مثل بیستم خرداد ،بساط طومار و شعارنویسی و بلوای پایداری ها در صحن مجلس حسابی گرم بود .آن ها با فریادها و وامصیبتا
سر دادن و یا با دردست داشتن نوشته هایی مانند به کنوانسیون استعماری رای نمی دهیم  ،تصویب =FATFخود تحریمی  ،با
تصویب  CFTسفره مردم را کوچکتر نکنید جو مجلس را از آن خود کرده اند البته اینبارموافقین الیحه نیز سکوت نمی کنند و
تالش دارند بر خالف دفعه قبل(خردادماه) مقابله به مثل داشته باشند .برای همین آن ها نیز در صحن با دست نوشته هایی
مانند منطق به کنوانسیون رای مثبت خواهد داد تالش دارند اندکی از شدت فشارها و هجمه ها علیه تصویب  CFTبکاهند  .به
رسم پارلمان موافقان و مخالفان پشت تریبون سخن می گویند اما خوب پیداست که توپ مخالفان حسابی پراست  .کسانی مثل
نقوی حسینی که علیه الریجانی با فریاد می گوید :شما بازهم می خواهید مثل تصویب برجام در  2۰دقیقه CFT ،را نیز به
تصویب برسانید  ،البته علی الریحانی رئیس مجلس هم وارد مناقشه می شود و اظهار می کند که شما خالف گویی می کنید .
الریجانی حتی ناچار می شود پاسخ دفتر مقام معظم رهبری به سوالش پیرامون CFTرا نیز بخواند ،پاسخی با این مضمون که
رهبری معظم انقالب با بررسی CFTدر مجلس مخالفتی ندارند .اما اوج هیجانات صوری مخالفین را شاید باید زمانی دیدکه
سید محمد جواد ابطحی متن الیحه  CFTرا پاره کرد و با فریاد از دیگر نمایندگان خواست که رای ندهند .وی عالوه بر الیحه،
آئین نامه مجلس را نیزپاره کرد .در بیرون مجلس نیز تجمعات برپا بود .تصاویر آن نیز در شبکه های اجتماعی منتشر می شد
تصاویر زنانی با چادر و بعضا روبنده که در آن مشغول سلفی گرفتن – البته با گوشی های گرانقیمت  -از تجمع شان بودند یا
پخش فیلم از شعارهای خود  .ظاهرا مخالفین  FATFاز تمام ظرفیت خود برای ایجاد بلوا در عدم تصویب  CFTاستفاده کردند.
با همه این احوال  ،سرانجام رای گیری انجام شد -البته رای گیری مخفی بود چرا که مجلس به علنی بودن رای گیری رای
نداد CFT -برخالف مخالفت پایداری ها و دادوهوارها و شعارها ،به تصویب رسید اما این موضوع بازهم پایان ماجرا نبود  .بلوای
مخالفان حتی بعد از پایان رای گیری دراین زمینه نیز ادامه داشت .هم در مصاحبه های نمایندگان پایداری با رسانه ها و هم در
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شعار تجمع کنندگان مقابل مجلس که اینبار شعار می دادند :عزا عزاست امروز ..روز عزاست امروز .حتی ارسال پیامک ها به
نمایندگان مجلس نیز در مخالفت با این الیحه ادامه داشت  .دلیل یک مخالفت مرتضی مبلغ فعال سیاسی و معاون سیاسی وزیر
کشور دولت اصالحات با بیان اینکه اگر ایران وارد معاهده CFTو سایر لوایحی که دراین زمینه مطرح بوده است ،نشود ،خسارات
زیادی به جمهوری اسالمی وارد می شود .به آفتاب یزد می گوید :متاسفانه امروز مخالفین  CFTبا نوع مخالفت هایشان و
غوغاساالری ،آدرس غلط به مردم می دهند .آن ها طوری برای ملت وانمود کرده اند که گویا با وارد شدن به این کنوانسیون ها
همه مشکالت ایران قرار است حل شود ،در حالیکه این مخالفت ها یک حرکت انحرافی و فریب دادن مردم است .بنا نیست هیچ
مشکلی حل شود بلکه پیوستن به  CFTجلوی مشکالت و مخاطرات عمومی که نپیوستن به این کنوانسیون به وجود می آورد
را می گیرد واین موضوعی است که همه به آن اذعان دارند .وی ادامه می دهد :من فکر می کنم CFTدر شورای نگهبان نیز
تصویب م ی شود چرا که اگر این اتفاق نیفتد برای همگان محرز و روشن خواهد شد که هر اتفاق منفی که بعد از آن رخ بدهد
مانند قفل شدن بانک ها و تحت الشعاع قرار گرفتن رابطه کشورهای دیگر با ما ،مسئولیتش متوجه شورای نگهبان نیز می
شود.این نهاد نیز متوجه این موضوع است که  CFTدر حال حاضر یک امر ضروری و ملی برای کشور است .تحرکات داخلی
مبلغ در باره نحوه برخورد تندروها با موضوع  CFTو لوایح  FATFاظهار می دارد :متاسفانه تندروها نشان دادند که نه تنها
درکی از منافع ملی ندارند ،بلکه فقط خودشان و منافع شان را می بینند و تلقیات توهم آمیز خویش را سند می دانند و برای
رسیدن به منافع خودشان از هیچ حرکتی دریغ نمی کنند .در طی  14سال گذشته تندرو ها نشان دادند که آن ها برای منویات
باندی و انحرافی خویش هر آسیبی را به منافع ملی وارد می کنند  ،هیچ حدو مرزی نیز در این رابطه برای خود قائل نیستند .
همین روز گذشته عده ای در مجلس بنایشان آن بود تا در پارلمان جنجال به راه بیندازند .آن ها دیروز به گونه ای از خود
واکنش نشان دادند که انگار تنها آن ها هستند که می فهمند و بقیه درکی از موضوع ندارند و تالش شان آن بود تا مجلس را به
هم بریزند  .اما خوشبختانه دراین امر موفق نشدند .این فعال سیاسی ادامه می دهد :آن ها عرصه سیاست کشور را به امور واهی
مشغول و باعث می شوند تا مردم دچار سردرگمی شوند .جای تاسف این است که این افراد تندرو از حاشیه بسیار امنی برخوردارند
و به دلیل این حاشیه امن و نفوذ گسترده در قدرت است که می توانند دربسیاری اوقات موفق بشوند و به کشور آسیب وارد
کنند  .اگر همه دستگاه ها خطرات تندروها را احساس می کردند و چاره اندیشی داشتند ،آن موقع این جریان صرفا تبدیل می
شد به جریانی که به عنوان یک اقلیت کوچک آزادانه نظرات خودش را بیان می کرد و به حاشیه برده می شد اما اینکه امروز
این عده می توانند آن قدر نفوذ داشته باشند که فضارا مشوش و جامعه را به مخاطره بیندازند ،به خاطر همان حاشیه امن و نفوذ
گسترده شان است که آنها برای خود ساخته اند .تحرکات خارجی اما نباید این موضوع را هم فراموش کرد که مخالفت ها فقط
در داخل مجلس ص ورت نگرفته است بلکه از سویی دیگر شخصیت هایی برجسته در نامه هایی نسبت به این موضوع و تصویب
 CFTپیشتر هشدار داده بودند .این فعال سیاسی در باره تحرکاتی در خارج از مجلس که توسط گروهی انجام شد می گوید:
این موضوع هم به دلیل تحرکات همین گروه تندرو است .آن ها به کسانی که تخصصی از برخی مسائل ندارند مراجعه و به گونه
ای  CFTرا برای آن ها بازگو کردند تا باورشان شود که تصویب  CFTباعث خطر برای جمهوری اسالمی است .آن ها سعی
کردند که برخی نهادها و شخصیت ها را بدون اطالع الزم  ،به این مسئله وارد کنند .در این جا البته جریان های دلسوزی که به
عقالنیت و منطق فکر می کنند باید مانع می شدند .وی ادامه می دهد :در مخالفت با FATFبرخی از افراد  ،اشخاص و احزاب
 ،با اطالعات نادرستی که به آنها داده شد به نفع تندروها عمل کردند .در حالیکه این شخصیت ها اساسا نباید به این مسئله ورود
پیدا می کردن د چه برسد به اینکه بدون تخصص در مورد آن نظر دهند .البته اظهارنظر برخی از آنها از سردلسوزی است که قابل
احترام می باشد .یک معنا از تصویب  CFTدر هرصورت روز گذشته  CFTال اقل از سوی مجلس علی رغم همه این مخالفت
ها به تصویب رسیدو حاال نوبت نظر شورای نگهبان است ،اگر چه در حال حاضر سرنوشت سه الیحه دیگر مرتبط با  FATFنیز
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محل پرسش است اما با این حال باید  CFTرا مناقشه برانگیز ترین لوایح چهارگانه مذکور بدانیم که پیشتر حتی نمایندگان
مجلس نیز بر سر تصویب آن نمی توانستند بر به توافق برسند  .می گویند با تصویب این لوایح ،ایران دیگر در لیست سیاه
 FATFقرار نمی گیرد .بسیاری امیدوارند ازاین پس دستگاه های بین المللی بتوانند با ایران رابطه بهترهمکاری داشته باشند و
با بانک ها نیز فعال تر دراین حوزه اقدام کنند به ویژه آنکه اعالم شده است تا قبل از  13آبان(آغاز دور دوم تحریم های آمریکا
علیه ایران) سوئیفت اروپایی به راه می افتد .شاید به قول کسانی مثل عماد الدین باقی روزنامه نگار که در جواب شعار عزاعزاست
امروز مخالفین  FATFمی گوید :این شعار درباره کاسبان تحریم ،شعار درستی است اتفاق دیروز مجلس را علی رغم همه
حواشی اش باید پیروزی منطق بر بلوا توصیف کرد  .رأی در تاریکی /موافقان  CFTچرا از افشای نام خود می ترسند؟! سرویس
سیاسی-پس از مدتها بحث و بررسی و گفت وگو و مناظره الیحه استعماری  CFTبه صحن علنی مجلس پا گذاشت .دیروز
تقابل دو جریان فکری را در مجلس به وضوح دیده می شد؛ تقابلی که ریشه های آن را دست کم از دوران قاجاریه می توان دید.
جریان مخالف پیوستن به کنوانسیون  ،CFTپیش از این هم نشان داده بود که خواهان نگاه به درون است و برای همین شفافیت
آرا و عملکرد نمایندگان توسط این طیف دنبال شد .این گروه می گویند شفافیت باید برای مردم ایران باشد نه برای دشمنان،
لذا فراکسیون والیی هم در روزهای گذشته و هم دیروز خواهان رای گیری علنی در مورد  CFTبود .در مقابل جریان فکری
دیگری قرار داشت که برای بهبود اوضاع و شرایط نگاهش را بیگانگان دوخته و نهادها و سازمان های ساخته دست آنها .این گروه
مخالف شفافیت برای مردم هستند و موافق شفاف سازی برای بیگانگان! اینها که موافق پیوستن به  CFTبودند با رای شفاف و
علنی در مورد این الیحه مخالفت کردند .حال آنکه آنها دلیل موافقت با این الیحه را خدمت به مردم عنوان کرده بودند اما چرا
از افشای نام خود واهمه داشتند؟! شروع مخفیانه و غیرقانونی ماجرا از خرداد  1395آغاز شد .علی طیب نیا ،وزیر اقتصاد وقت
به صورت مخفیانه و بدون اطالع مجلس و دیگر ارکان نظام از طرف دولت تدبیر و امید مجموعه  41توصیه گروه ویژه اقدام مالی
را امضا کرد .عمل به توصیه های  FATFهم محرمانه و مخفیانه شروع شد .مواردی از قبیل ارائه اطالعات صرافی ها در همین
راستا انجام شد .به جز چهار مورد به همه توصیه های تحمیلی این نهاد عمل شد .آن چهار مورد به مجلس آمد و در نهایت سه
تای آنها به تصویب رسید و مورد چهارم محل بحث شد ،یعنی همین الیحه  CFTیا به عبارتی الیحه مقابله با منابع مالی
تروریسم  .چرا؟ نگران پولشویی و تروریسم! در پاسخ چرایی مطرح شد باید ابتدا پرسید آیا برای آمریکا و اروپا مقابله با پولشویی
یا منابع مالی تروریسم اهمیت دارد؟ آیا آنها که جنگ اقتصادی علیه ایران را به راه انداخته اند نگران این قبیل چیزها هستند؟
چطور  FATFتاکنون علیه عربستان (بزرگترین تامین کننده مالی تروریسم در منطقه) اقدامی صورت نداده؟ پاسخ اینها روشن
است .به همین دلیل هم غرب نمی پذیرد که ایران در داخل کشور خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تروریسم قانون وضع کند.
کار از نظر آنها وقتی کامل می شود که حلقه آخر یعنی پیوستن ایران به این نهاد اجرا شود .وقتی پیوستیم آن وقت باید الزامات،
تعاریف و مصادیق تروریسم را از دیدگاه این نهاد بپذیریم .الزامات هم حکم می کند که برای اثبات ادعای کشورمان مبنی بر
حرکت در راستای خواسته های این نهاد اطالعات مالی و تراکنش های بانکی به اضافه اطالعات گمرکی تقدیم دشمنان این
کشور شود .با همه استدالل های دقیقی که بیان می شود اما باز عده ای در برابر فهم این مسایل مقاومت می کنند و برای
اثرگذاری بر افکار عمومی در فضای مجازی به توهین و تخریب مخالفان می پردازند! همه بسیج شدند به هر روی این الیحه به
صحن علنی آمد .الیحه ای که دولت آمریکا ،دولت های اروپایی رسانه های بیرون و طیف روزنامه های زنجیره ای در داخل،
بخشی از نمایندگان مجلس و لیست امید ،فعاالن سیاسی طیف موسوم به اصالح طلب و دولتمردان و همه ارکان و دستگاه های
دولتی و رسانه های دولت و ...برای تصویب آن بسیج شده بودند و حتی چنانکه برخی نمایندگان در حاشیه جلسه دیروز به
کیهان گفتند مهندسی ماجرا از روزهای قبل به شکلی پیش را تا گروهی که بهبود اوضاع و سامان امور را در این نهادها و
کنوانسیون های خارجی می بینند شادمان از تصویب الیحه ای استعماری از صحن مجلس خارج شوند .با این همه باید به این
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نکته توجه کرد که نتیجه این بسیج عمومی در مسیر تصویب  CFTاین الیحه تنها با اختالف هفت رای تصویب شد ،یعنی اگر
از مجموع موافقان هفت نفر از رای موافق به این الیحه استعماری منصرف شده بودند این الیحه تصویب نمی شد .دیروز نمایندگان
با  143رای موافق 12۰ ،رای مخالف و  5رای ممتنع از مجموع  271نماینده حاضر در صحن به عضویت ایران در این کنوانسیون
رای مثبت دادند که مجموع آرای مخالف و ممتنع به همراه 3نماینده ای که رای نداده اند گویای آن است که تصویب این الیحه
با اختالف اندکی صورت گرفته است .تجمع دانشجویان در مخالفت با  CFTدیروز پیش از آغاز نشست علنی مجلس شورای
اسالمی ،جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی برای بررسی  CFTدر صحن مجلس برگزار شد.
در این جلسه کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام ،رؤسای فراکسیون ها و همچنین اعضای
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نظرات خود را درباره  CFTمطرح کردند .همچنین صبح دیروز و همزمان با آغاز به
کار مجلس شورای اسالمی ،جمعی از دانشجویان سراسر کشور مقابل ساختمان مجلس شورای اسالمی تجمع کردند .دانشجویان
در این تجمع خواستار رأی منفی مجلس به الیحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم()CFT
بودند .تجمع کنندگان با در دست داشتن پالکاردها و دست نوشته هایی خطاب به نمایندگان مجلس ،اعتراض خود را نسبت به
الحاق ایران به ( )FATFمطرح کردند و الحاق به این کنوانسیون را خالف منافع ملی و به ضرر امنیت و اقتصاد کشور دانستند.
دانشجویان و معترضین به بررسی و تصویب احتمالی ( ،)FATFپیش تر نیز مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند .گرانی
دالر ماحصل اجرای  FATFهیئت رئیسه مجلس براساس قرعه ،نام دو نفر از موافقان و دو نفر از مخالفان را برای ایراد سخن
پیرامون این الیحه اعالم کرد .بر همین اساس محمد دهقان و سیدحسین نقوی حسینی از گروه مخالفان  CFTو بهروز نعمتی
و محمدفیضی از جماعت موافق پیوستن به این کنوانسیون استعماری دالیل و نظراتشان را اعالم کردند .محمد دهقان ،نماینده
طرقبه و چناران و عضو شورای مرکز ی فراکسیون نمایندگان والیی نخستین فردی بود که در جایگاه قرار گرفت و گفت :ما در
شرایط جنگ اقتصادی هستیم و در این تردیدی وجود ندارد ،تمام ملت ایران و مسئولین کشور می دانند که در شرایط جنگی
قرار داریم ،آمریکایی ها علیرغم وعده هایی که دادند و با وجود همه خوشبینی هایی که داخل کشور ابراز شد ،تمام توان شان
را قرار داده اند که از طریق فشار اقتصادی ملت را به ستوه بیاورند و زمینه ضربه زدن به جمهوری اسالمی ایران را فراهم کنند.
دهقان اضافه کرد :ما در سال های  9۰و  91تحریم های آمریکا ،اتحادیه اروپا و شورای امنیت را داشتیم ،اما به صورت غیررسمی
کارمان را انجام می دادیم و به الزاماتی که این گروه ویژه اقدام مالی ( )FATFبرای ایران دیکته کرده ،پایبند نبودیم .ده ها
میلیارد دالر نفت فروختیم و ارز آن را وارد کشور کردیم .وی با بیان اینکه از سال  95دوستانی که الزامات ( )FATFرا قبل از
تصویب کنوانسیون در مجلس پذیرفتند ،الزامات آن را اجرا کردند ،گفت :این الزامات موجب شد که در زمینه اقتصادی دچار
بحران های جدی شویم .عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس تصریح کرد :در این دو سال گذشته ،دوستان
برای اینکه می خواستند ثابت کنند که به اصطالح با هنجارهای بین المللی هماهنگ هستند ،لذا اجازه ندادند که ارز وارد کشور
شود ،بخشی از علت اینکه کشور در زمینه اقتصادی دچار بحران شد ،اجرای الزامات ( )FATFتوسط دولت بود .دهقان در ادامه
سخنانش با اشاره به عمق استراتژیک ایران گفت که برخی از حزب اهلل لبنان یا گروه های مقاومت نام می برند در حالیکه که
این موضوع فرعی است و هدف این کنوانسیون ایجاد بسترهایی برای قفل کردن اقتصاد ایران است .دروغ نگویید؛ مشکلی حل
نمی شود سیدحسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس دیگر نماینده مخالف این الیحه در نوبت خویش برای
سخنرانی با بیان اینکه رهبر معظم انقالب در دیدار با نمایندگان به صراحت اعالم کرد که این کنوانسیون ها در اتاق فکر استکبار
جهانی پخت وپز می شود ادامه داد :ایشان فرمودند که این کنوانسیون ها نباید تصویب شود .عضو کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه بحث ما منافع ملی است و دعوای جناحی و گروهی نداریم و آرزوی ما موفقیت دولت
است ،اما دولتمردان باید به شبهات موجود پاسخ دهند افزود :فریبکاری نباید باشد ،اتفاقات گذشته نباید تکرار شود ما باید بدانیم
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از عضویت در این کنوانسیون ها چه می خواهیم و آیا مشکالت ما با پیوستن به آنها حل می شود یا خیر .سخنگوی فراکسیون
نمایندگان والیی مجلس تصریح کرد :مؤسسات مالی و پولی غرب با ما کار نکردند و راه های زیادی را برای حل این موضوع
رفتیم اما آیا این مشکالت حل شد؟ چرا مردم را می ترسانید و می گویید اگر به این کنوانسیون ها نپیوندیم پروژه های عمرانی
اجرا نمی شود ،چرا دروغ می گویید؟ چرا می گویید مشکل مالی و پولی ما حل نمی شود ،چرا می گویید کاالهای اساسی به
کشور نمی آید و مردم گرسنه می مانند؟ با مردم رو راست باشید .در زمان تصویب برجام هم گفته می شد اگر این اتفاق بیفتد
مشکل مالی حل و گرفتاری های مردم حل می شود ،مگر در  2۰دقیقه برجام تصویب نشد و همچنان هم مجلس مورد اتهام
ملت ایران است .دولت موافق! مجلس موافق!! نقوی حسینی با ابراز اینکه آقای الریجانی جلسات متعددی را با رؤسای کمیسیون
ها و فراکسیون ها در چند روز اخیر برگزار کرده و خواهان تصویب  CFTدر مجلس شده است ،ادامه داد :فراکسیون نمایندگان
والیی به جلسه دعوتی آقای الریجانی نرفت و وی دوباره این کار را انجام داد تا ما را توجیه کند .وی ادامه داد :آقای الریجانی،
چرا پس از بیانات صریح رهبر معظم انقالب جلسه ای نگذاشتید و به نمایندگان نگفتید که مطالبات رهبر انقالب از نمایندگان
چیست؟ سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت :آقای رئیس جمهور دستخطی بنویسد و بگوید اگر ما عضو این
کنوانسیون شدیم و مشکالت حل نشد بنده را استیضاح کنید  ،آقای رئیس جمهور این تعهد را به ما بدهد ،اگر این تعهد داده
شد ن مایندگان نیز برای عضویت در این کنوانسیون بدون چون و چرا رأی خواهند داد .پس از سخنان موافقان و مخالفان و
همچنین سخنان سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و محمدجواد ظریف ،وزیر خارجه رای گیری انجام شد .پس از آنکه علی
الریجانی ،رئیس مجلس شروع رای گیری را اعالم کرد جمله ای را از تریبون مجلس گفت که باعث تعجب و شگفتی بود.
الریجانی اعالم کرد :دوستان در رای گیری شرکت بفرمایید ...دولت و مجلس موافق !!! نامه دفتر رهبر معظم انقالب! علی الریجانی
در جلسه علنی دیروز ،نامه دفتر رهبر معظم انقالب را قرائت کردند که در آن معظم له بررسی این کنوانسیون را در مجلس
بالمانع دانسته و رد یا قبول آنها را به بررسی نمایندگان و طی مسیرقانونی موکول فرموده بودند .متن نامه دفتر مقام عظمای
والیت آنچنانکه رئیس مجلس قرائت کرد به شرح زیر بود :جناب آقای دکتر الریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسالمی با
سالم و تح یت؛ در پی استفساریه تلفنی جنابعالی نسبت به مخالفت و عدم مخالفت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با بررسی
لوایح چهارگانه و کنوانسیون ها در مجلس شورای اسالمی ،به دنبال فرمایشات معظم له در دیدار نمایندگان ،مقام معظم رهبری
فرمودند آنچه که من در دیدار با نمایندگا ن راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون ها گفتم ،مربوط به اصل کنوانسیون ها بود ،نه
کنوانسیون خاص ،لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند ،تدبیر فوق قبال در زمان
استفسار بطور شفاهی به جنابعالی ابالغ شده بود .
سایت های دیگر:
روزنامه ابتکار  14:۰5 -دوشنبه  16مهر 1397
ابتکار از روز سرنوشت الیحه  CFTو حواشی تصویب آن در مجلس گزارش می دهد بی اثری پیامک ،تهدید ،تجمع ،شعار و
پالکارد بر تصمیم بهارستان
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مجلس دیروز به الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم رأی داد

ایستادگی مجلس بر سر منافع مردم
روزنامه شهروند  12:۰4 -دوشنبه  16مهر 1397
 ....روز بررسی نهایی الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در
مجلس .اهالی خانه ملت از ساعت های اولیه دیروز کار بر روی این الیحه را شروع و
هنوز ظهر نشده اکثریت حاضران رأی مثبتشان را اعالم کردند .البته همه چیز به همین
سادگی پیش نرفت و ماراتن پرحرارتی که ماه هاست شروع شده در روز آخر هم جنجالی
تمام شد .از میان  268رأی ،تعداد موافقان  143و تعداد مخالفان  12۰رأی و  5رأی
هم به صورت ممتنع داده شده بود .نکته جالب اینکه سه نماینده هم در رأی گیری شرکت نکردند .روز نفسگیر مجلس میهمان
هایی هم از بین دولتی ها داشت .محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ،سیدمحمود علوی وزیر اطالعات ،محمدباقر نوبخت،
سیدعباس عراقچی ،عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ،لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری و بهروز کمالوندی
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ،نمایندگان دولت در صحن علنی مجلس بودند .ناگفته نماند که صحن علنی مجلس با حضور 263
نفراز نمایندگان رسمی بود و با حضور این تعداد نماینده همان ابتدا مشخص شد که تهدید مخالفان به آبستراکسیون (از رسمیت
انداختن جلسه با غیبت) عملی نشده است .الریجانی:چه تهدیدی کردم؟ دیروز موافقان الیحه مثل تمام ماه های گذشته در مورد
مواهب ،جزییات و وجوه مثبت الیحه نطق کردند .کسانی که دیروز شاهد جلسه علنی مجلس بودند ،دیدند که مخالفان الیحه
دو عملیات را همزمان پیش می بردند ،یکی مخالفت با الیحه و دیگری محکوم کردن رئیس مجلس به دخالت در سرنوشت آن.
علی الریجانی در پاسخ به تذکر نصراهلل پژمانفر که گفته بود الریجانی در جلسه غیرعلنی نمایندگان را تهدید کرده تا به این
الیحه رأی دهند ،گفت :در جلسه غیرعلنی من چه چیزی گفتم که شما بترسید؟ من فقط نامه رهبری را خواندم .چه تهدیدی
کردم؟ الریجانی در ادامه با اشا ره به پیامک های تهدیدآمیزی که از چند روز قبل برای نمایندگان مجلس ارسال شده بود تا به
الیحه  CFTرأی منفی بدهند ،گفت :خود شما از ساعت  6تا  8جلسه غیرعلنی داشتید .تهدید این پیامک هایی است که از
بیرون می زنند .مجلس ما بالغ تر از این است که تحت تاثیر پیامک قرار بگیرد .من هم هیچگونه تهدیدی نمی پذیرم .علی
الریجانی ،رئیس مجلس همچنین در واکنش به اخطار سیدحسین نقوی حسینی ،عضو کمیسیون امنیت ملی درباره صحبت
های نسبت داده شده به مقام معظم رهبری مبنی بر مخالفت ایشان با لوایح چهارگانه که از طرف برخی از نمایندگان مجلس
مخال ف تصویب این لوایح عنوان می شود ،گفت :من از رهبری درباره بررسی لوایح سوال کردم و ایشان نظرشان را گفتند و من
هم برایتان خواندم .بهانه به دست دشمن ندهیم بهروز نعمتی ،نماینده تهران به عنوان نخستین نماینده موافق تصویب  CFTبا
بیان اینکه ملحق نشدن به کنوانسیون مب ارزه با تامین مالی تروریسم یعنی بهانه جدی به دست دشمنان بدهیم ،گفت :عمال ما
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که سال های سال هزینه تروریست داده ایم و عزیزانمان هنوز خونشان خشک نشده است .کاری را که باید در دولت های نهم و
دهم انجام می دادیم و هزینه های آن را پرداخت کردیم چرا همان زمان انجام نداده ایم .او با تاکید بر این موضوع که وقتی
عضویت را نپذیرفتیم یعنی به آن الزامات پایبند نیستیم ،بیان کرد :حتی دوستان و کشورهایی که در دوران تحریم کمک کردند
امروز به ما می گویند اگر عضویت را نپذیرفتید ما نمی توانیم با شما ارتباط داشته باشیم .پایداران به وظایف خود عمل کردند
بعد از پایان رأی گیری و مشخص شدن موافقت خانه ملت با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با پولشویی و تامین مالی
تروریسم ،واکنش ها در شبکه های اجتماعی شروع شد .خود نماینده های مجلس هم در میان کسانی بودند که توییت کردند و
توییت هایشان هم دیده شد .مثال فاطمه سعیدی نوشت :مجلس وظیفه ملی و قانونی خود را انجام داد و نمایندگان شما تحت
فشارهای شدید سیاسی و حتی امنیتی تنها برای حفظ منافع ملی به الیحه پیوستن به کنوانسیون  CFTرأی مثبت دادند .غیر
از نمایندگان مجلس ،سیاسیون هم به تصویب الیحه واکنش نشان دادند .حسام الدین آشنا ،مشاور فرهنگی رئیس جمهوری در
توییتی در این مورد نوشت :پایداران مستقر در مجلس به وظایف خود عمل کردند ،می ماند بقیه مراحل که البد پایداران مستقر
در بقیه نهادها نیز وظایف خود را انجام خواهد داد .شادی مجازی مردم اما این تنها نمایندگان و سیاسیون نبودند که به اظهارنظر
در مورد اهمیت تصویب  CFTپرداختند ،باالخره بعد از تصویب الیحه مذکور در مجلس ،مردم و کاربران شبکه های اجتماعی
به شکلی گسترده واکنش نشان دادند .از میان پربازخوردترین نظرات مجازی می توان اینها را آورد :شاید این موج مهیب خستگی
و آزردگی نبود ،اهمیت تصویب  CFTبروز بیشتری می یافت ، .درود به شرف کسانی که به چیزی جز منافع و رفاه مردم فکر
نمی کنند ، .شاید این آخرین شانس ما باشد تا پوزه آمریکا و متحدان منطقه ای اش را به خاک بمالیم  ،تو این شرایط که مردم
زیر فشار مالی و اقتصادی هستند ،این اقدام نمایندگان فرح بخش و روحیه ساز بود .مصوبه در ایستگاه آخر ...
آیت وکیلیان| خیلی ها منتظر این روز بودند .روز بررسی نهایی الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم
در مجلس .اهالی خانه ملت از ساعت های اولیه دیروز کار بر روی این الیحه را شروع و هنوز ظهر نشده اکثریت حاضران رأی
مثبتشان را اعالم کردند .البته همه چیز به همین سادگی پیش نرفت و ماراتن پرحرارتی که ماه هاست شروع شده در روز آخر
هم جنجالی تمام شد .از میان  268رأی ،تعداد موافقان  143و تعداد مخالفان  12۰رأی و  5رأی هم به صورت ممتنع داده شده
بود .نکته جالب اینکه سه نماینده هم در رأی گیری شرکت نکردند .روز نفسگیر مجلس میهمان هایی هم از بین دولتی ها داشت.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ،سیدمحمود علوی وزیر اطالعات ،محمدباقر نوبخت ،سیدعباس عراقچی ،عبدالناصر همتی
رئیس کل بانک مرکزی ،لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری و بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ،نمایندگان
دولت در صحن علنی مجلس بودند .ناگفته نماند که صحن علنی مجلس با حضور  263نفراز نمایندگان رسمی بود و با حضور
این تعداد نماینده همان ابتدا مشخص شد که تهدید مخالفان به آبستراکسیون (از رسمیت انداختن جلسه با غیبت) عملی نشده
است .الریجانی:چه تهدیدی کردم؟ دیروز موافقان الیحه مثل تمام ماه های گذشته در مورد مواهب ،جزییات و وجوه مثبت الیحه
نطق کردند .کسانی که دیروز شاهد جلسه علنی مجلس بودند ،دیدند که مخالفان الیحه دو عملیات را همزمان پیش می بردند،
یکی مخالفت با الیحه و دیگری محکوم کردن رئیس مجلس به دخالت در سرنوشت آن .علی الریجانی در پاسخ به تذکر نصراهلل
پژمانفر که گفته بود الریجانی در جلسه غیرعلنی نمایندگان را تهدید کرده تا به این الیحه رأی دهند ،گفت :در جلسه غیرعلنی
من چه چیزی گفتم که شما بترسید ؟ من فقط نامه رهبری را خواندم .چه تهدیدی کردم؟ الریجانی در ادامه با اشاره به پیامک
های تهدیدآمیزی که از چند روز قبل برای نمایندگان مجلس ارسال شده بود تا به الیحه  CFTرأی منفی بدهند ،گفت :خود
شما از ساعت  6تا  8جلسه غیرعلنی داشتید .تهدید این پیامک هایی است که از بیرون می زنند .مجلس ما بالغ تر از این است
که تحت تاثیر پیامک قرار بگیرد .من هم هیچگونه تهدیدی نمی پذیرم .علی الریجانی ،رئیس مجلس همچنین در واکنش به
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اخطار سیدحسین نقوی حسینی ،عضو کمیسیون امنیت ملی درباره صحبت های نسبت داده شده به مقام معظم رهبری مبنی
بر مخالفت ایشان با لوایح چهارگانه که از طرف برخی از نمایندگان مجلس مخالف تصویب این لوایح عنوان می شود ،گفت :من
از رهبری درباره بررسی لوایح سوال کردم و ایشان نظرشان را گفتند و من هم برایتان خواندم .بهانه به دست دشمن ندهیم بهروز
نعمتی ،نماینده تهران به عنوان نخستین نماینده موافق تصویب  CFTبا بیان اینکه ملحق نشدن به کنوانسیون مبارزه با تامین
مالی تروریسم یعنی بهانه جدی به دست دشمنان بدهیم ،گفت :عمال ما که سال های سال هزینه تروریست داده ایم و عزیزانمان
هنوز خونشان خشک نشده است .کاری را که باید در دولت های نهم و دهم انجام می دادیم و هزینه های آن را پرداخت کردیم
چرا همان زمان انجام نداده ایم .او با تاکید بر این موضوع که وقتی عضویت را نپذیرفتیم یعنی به آن الزامات پایبند نیستیم ،بیان
کرد :حتی دوستان و کشورهایی که در دوران تحریم کمک کردند امروز به ما می گویند اگر عضویت را نپذیرفتید ما نمی توانیم
با شما ارتباط داشته باشیم .پایداران به وظایف خود عمل کردند بعد از پایان رأی گیری و مشخص شدن موافقت خانه ملت با
پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ،واکنش ها در شبکه های اجتماعی شروع شد .خود نماینده
های مجلس هم در میان کسانی بودند که توییت کردند و توییت هایشان هم دیده شد .مثال فاطمه سعیدی نوشت :مجلس
وظیفه ملی و قانونی خود را انجام داد و نمایندگان شما تحت فشارهای شدید سیاسی و حتی امنیتی تنها برای حفظ منافع ملی
به الیحه پیوستن به کنوانسیون  CFTرأی مثبت دادند .غیر از نمایندگان مجلس ،سیاسیون هم به تصویب الیحه واکنش نشان
دادند .حسام الدین آشنا ،مشاور فرهنگی رئیس جمهوری در توییتی در این مورد نوشت :پایداران مستقر در مجلس به وظایف
خود عمل کردند ،می ماند بقیه مراحل که البد پایداران مستقر در بقیه نهادها نیز وظایف خود را انجام خواهد داد .شادی مجازی
مردم اما این تنها نمایندگان و سیاسیون نبودند که به اظهارنظر در مورد اهمیت تصویب  CFTپرداختند ،باالخره بعد از تصویب
الیحه مذکور در مجلس ،مردم و کاربران شبکه های اجتماعی به شکلی گسترده واکنش نشان دادند .از میان پربازخوردترین
نظرات مجازی می توان اینها را آورد :شاید این موج مهیب خستگی و آزردگی نبود ،اهمیت تصویب  CFTبروز بیشتری می
یافت ، .درود به شرف کسانی که به چیزی جز منافع و رفاه مردم فکر نمی کنند ، .شاید این آخرین شانس ما باشد تا پوزه آمریکا
و متحدان منطقه ای اش را به خا ک بمالیم  ،تو این شرایط که مردم زیر فشار مالی و اقتصادی هستند ،این اقدام نمایندگان فرح
بخش و روحیه ساز بود .مصوبه در ایستگاه آخر پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم که تا دو
روز پیش الیحه بود ،االن مصوبه است و باید ببینیم که در ادامه در ایستگاه پایانی یعنی شورای نگهبان ،چه اتفاقی برای مصوبه
نماینده های مردم در مجلس خواهد افتاد ،سخنگوی شورای نگهبان در مورد موضع این شورا به مصوبه مجلس گفته :هنوز اعالم
نظر زود است و فعال تا زمانی که به شورای نگهبان نیاید هیچ نظری ندارم .عباسعلی کدخدایی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با
تصویب الیحه الحاق به  CFTدر مجلس شورای اسالمی ،اظهار کرد :مجلس آن را تصویب کرده ،اما هنوز برای ما نیامده است.
ابتدا باید به شورای نگهبان ارسال شود تا ان شاءاهلل ما اعالم نظر کنیم .فعال تا زمانی که به شورای نگهبان نیاید هیچ نظری
ندارم .سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که این الیحه چه زمانی در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می گیرد،
عنوان کرد :نمی دانم .بستگی دارد چه زمان این الیحه را برای ما بفرستند .با این تفاسیر ،این احتمال می رود که ماحصل الیحه
میان دو نهاد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به خط پایان برسد .نتیجه اینکه چه خواهد شد ،در آینده مشخص
می شود.
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نیروگاه های تجدید پذیر در سایه بی توجهی دولت و وزارت نیرو
اتحادیه طال،جواهر و سکه تهران  1۰:24 -دوشنبه  16مهر 1397
 ...به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما  ،در نشست خبری کارگروه نیروی دولت؛
داوود مددی با اشاره به اینکه در شهرهای شمالی کشور به خصوص مازندران زباله ها
دفن نمی شود و در کنار خیابان ها رها شده و شیرابه این زباله ها جذب زمین و آب
های سطحی و عمقی می شود ،گفت :متأسفانه وجود زباله در اکثر شهرها باعث آلودگی
آب های سطحی و عمقی می شود و استفاده حیوانات از این زباله ها موجب انتقال
میکروب ها به مردم و دریا می شود .در نتیجه این چرخه به حیات انسان بازگشته و میلیاردها تومان پول صرف مداوای مردم
می شود .مددی با تأکید براینکه مطالعات خوبی در مورد اینکه در کشورهای اروپایی و کشورهای پیشرفته با زباله چه می کنند،
گفت :این مطالعه نشان داده که دنیا و اروپا به این سمت حرکت کرده که دفن زباله کاهش یابد و به تعداد زباله سوزها اضافه
شود .در نتیجه تولید انرژی برق از زباله روز به روز افزایش می یابد .وی تأکید کرد :راهی نیست که کشور به سمت زباله سوز و
انرژی برق و توسعه نیروگاه های زباله سوز حرکت کند .عضو هیئت مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر افزود :فاجعه ای که به
دلیل نداشتن استراتژی مشخص برای جمع آوری زباله وجود دارد ،یک فاجعه عمیق است و متأسفانه سرطان را در کشور رشد
داده است ،هرچند معتقدیم منشاء سرطان موارد دیگری هم هست ،اما زباله منشاء بسیاری از بیماری ها در کشور بوده و هست.
وی با اشاره به اینکه در جنوب تهران زباله ها دفن شده و بسیار خطرناک است ،گفت :در حال حاضر میلیون پرنده از این زباله
ها تغذ یه کرده و ناقل بیماری هستند ،چرا که این زباله ها شیرابه هایی دارند که جذب آب های زیرزمینی شده و آنها را آلوده
می کنند ،سپس کشاورزان با همین آب های زیرزمینی اقدام به کشت صیفی جات و سبزیجات می کنند و همین محصوالت
کشاورزی توسط مردم استفاده و آنها را بیمار می کند .عضو هیئت مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر گفت :مسیری که
کشورهای پیشرفته در زباله سوزی رفته اند ورود تکنولوژی آن را به کشور را بررسی کرده ایم که کدامیک از این تکنولوژی ها
برای کشور مناسب است ،پس به دو عنصر مهم توجه شد که اولین آن تکنولوژی بود که آالیندگی کمتری داشته باشد و دوم
اینکه از لحاظ سادگی به گونه ای باشد که چون متخصص تربیت نکرده بودیم ،به خوبی آن را گسترش دهیم .مددی افزود :در
 9سال گذشته ده ها نفر متخصص را در کشور تربیت کردیم که از لحاظ اقتصادی نیز پاسخگو باشد ،پس در این روش ها به
تکنولوژی دمای باال و فاقد اکسیژن رسیده ایم ،بنابراین اگر در این سال های گذشته نیروگاه  3مگاواتی که در منطقه کهریزک
راه اندازی شده با مشارکت شهرداری نبود نمی توانستیم ادامه حیات دهیم .وی با بیان اینکه نخستین نیروگاه زباله سوز را برای
سوزاندن  2۰۰تن زباله در روز تولید کرده ایم تاکنون هزاران نفر از مراجع مختلف از آن بازدید کردند و هر سه ماه یک بار
سازمان محیط زیست آالیندگی ما را تست و آن را تأیید می کند .عضو هیئت مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر با بیان اینکه
استاندارد موجود در این نیروگاه های زباله سوز دی اکسیدی که تولید می شود ،یک دهم است ،در اولین نیروگاه زباله سوز ایران

29

اخبار خبرگزاری ها و مطبوعات درباره سازمان انرژی اتمی ایران
سه شنبه 1397.7.17

در حد صفر است ،گفت :انتظار ما از دولت و وزارت نیرو این است که همانند کارخانه های دیگر برق نیروگاه زباله سوز از بیرون
تأمین شود .این در حالی است که وزارت نیرو اعالم کرده برق این کارخانه باید توسط خود کارخانه تأمین شود .مددی تصریح
کرد :برق خریداری شده به صورت تضمینی برای هرکیلو وات ساعت انرژی نیروگاه خورشیدی  49۰تومان است در حالی که
خرید برق تضمینی از نیروگاه های زباله سوز  37۰تومان است .این در حالی است که برای سرمایه گذاری یک نیروگاه خورشیدی
 1۰مگاواتی  1۰میلیون دالر نیاز است ،اما برای یک نیروگاه  2۰۰تنی زباله سوز که  3مگاوات برق تولید می کند  3۰میلیون
دالر نیاز است .پس میزان سرمایه گذاری برای یک نیروگاه زباله سوز سه برابر یک نیروگاه خورشیدی است .وی با بیان اینکه از
3مگاوات برق نیروگاه های زباله سوز  2مگاوات آ ن به شبکه داده می شود ،گفت :قیمت برق نیروگاه های زباله سوز باید واقعی
شود ،چرا که در اروپا قیمت برق تولید شده توسط نیروگاه های زباله سوز حدود  18سنت تا  25سنت است ،این در حالی است
که این عدد در ایران تنها  2سنت است .عضو هیئت مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر افزود :باید تفاوتی بین نیروگاه های
تجدیدپذیر و نیروگاه های فسیلی وجود داشته باشد ،اما در کشور ما می بینیم که توجه و ضرورتی برای توسعه نیروگاه های
زباله سوز دیده نمی شود .مددی اضافه کرد :دولت باید بابت سوزاندن زباله هایی که در تهران و یا کشور حجم باالیی را به خود
اختصاص می دهد ،به نیروگاه های زباله سوز پول پرداخت کند ،حال می بینیم که نه تنها پولی بابت سوزاندن این زباله ها به ما
پرداخت نمی شود ،قیمت برق خریداری شده از این نیروگاه ها نیز غیرواقعی است .وی گفت :در حال حاضر تنها  12مگاوات
نیروگاه زباله سوز در کشور در حال تولید برق هستند .بنابراین شاید این عدد ،عدد باالیی نباشد ،اما باید به تأثیر زیست محیطی
باالی این نیروگاه ها توجه ویژه ای شود .عضو هیئت مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر با اشاره به اینکه در ایران جمع آوری،
دفن و مدیریت پسماند با توجه به نوع و کیفیت پسماند با سایر کشورهای جهان متفاوت است ،ادامه داد :در حال حاضر مدیریت
پسماند در ایران از مسائل اصلی شهرداری های سراسر کشور محسوب می شود و هزینه قابل توجهی را بر مدیریت شهری تحمیل
می کند .مددی افزود :در سایر کشورها بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار سرمایه گذار و بهره بردار از نیروگاه های زباله سوز
باید از طریق پرداخت (بابت هزینه سوزاندن و تصفیه آالینده های خروجی و )...و درآمد حاصل از فروش برق تأمین می شود،
اما در ایران و برای مسئوالن موضوع " گیت فی" هنوز نهادینه نشده است .وی ادامه داد :تصور بازگشت سرمایه برای نیروگاه
های زباله سوز در ایران همچنان از محل فروش برق است که آن هم با این نرخ خرید برق امکان پذیر نیست .عضو هیئت مدیره
انجمن انرژی های تجدیدپذیر در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا وزارت نیرو پول برق نیروگاه  3مگاواتی زباله سوز در تهران
را به موقع پرداخت م ی کند؟ گفت :چهار ماه است که هیچ پولی از بابت فروش برق به ما پرداخت نشده است .همچنین در این
نشست صباغ زاده عضو هیئت علمی سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه بحث زباله یک بحران جدی است و در هر کشوری
تولید زباله یک جریان دائم است ،گفت :اگر تولید زباله مدیریت نشود ،دچار بحران زیست محیطی خواهیم شد .وی افزود :غفلت
های زیادی در کشور در این مورد صورت گرفته و هرچند همه مدیران در مورد استفاده از تکنولوژی برای دفن زباله ها داده می
شود ،اما اقدامی نمی شود .صباغ زاده ادامه داد :اقدام نکردن در این زمینه به این دلیل است که یک اندیشه منسجم در دولت و
شهرداری ها وجود ندارد .وی به بحث زیست محیط دفن زباله ها اشاره کرد و گفت :در قانون انرژی های تجدیدپذیر متأسفانه
توسعه نیروگاه های زباله سوز مورد غفلت واقع شده و این یک قانون ضعیف است .عضو هیئت علمی سازمان انرژی اتمی با اشاره
به اینکه هر روزی هر فرد به طور متوسط حدود  8۰۰گرم زباله تولید می کند ،بیان داشت :به طور مثال در شمال کشور روزانه
 8هزار تن زباله تولید می شود ،اما متأسفانه هیچ اقدام مشخص و معینی برای دفن این زباله ها و استفاده بهینه از آن در کشور
وجود ندارد... .
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عضو هیئت مدیر ه انجمن انرژی های تجدیدپذیر گفت :دولت و وزارت نیرو از توسعه نیروگاه های زباله سوز حمایت نمی کنند
بطوریکه در  4ماه گذشته هیچ پولی بابت تولیدات این بخش به زباله سوزها پرداخت نشده است .به گزارش خبرنگار خبرگزاری
صداوسیما  ،در نشست خبری کارگروه نیروی دولت؛ داوود مددی با اشاره به اینکه در شهرهای شمالی کشور به خصوص مازندران
زباله ها دفن نمی شود و در کنار خیابان ها رها شده و شیرابه این زباله ها جذب زمین و آب های سطحی و عمقی می شود،
گفت :متأسفانه وجود زباله در اکثر شهرها باعث آلودگی آب های سطحی و عمقی می شود و استفاده حیوانات از این زباله ها
موجب انتقال میکروب ها به مردم و دریا می شود .در نتیجه این چرخه به حیات انسان بازگشته و میلیاردها تومان پول صرف
مداوای مردم می شود .مددی با تأکید براینکه مطالعات خوبی در مورد اینکه در کشورهای اروپایی و کشورهای پیشرفته با زباله
چه می کنند ،گفت :این مطالعه نشان داده که دنیا و اروپا به این سمت حرکت کرده که دفن زباله کاهش یابد و به تعداد زباله
سوزها اضافه شود .در نتیجه تولید انرژی برق از زباله روز به روز افزایش می یابد .وی تأکید کرد :راهی نیست که کشور به سمت
زباله سوز و انرژی برق و توسعه نیروگاه های زباله سوز حرکت کند .عضو هیئت مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر افزود :فاجعه
ای که به دلیل نداشتن استراتژی مشخص برای جمع آوری زباله وجود دارد ،یک فاجعه عمیق است و متأسفانه سرطان را در
کشور رشد داده است ،هرچند معتقدیم منشاء سرطان موارد دیگری هم هست ،اما زباله منشاء بسیاری از بیماری ها در کشور
بوده و هست .وی با اشاره به اینکه در جنوب تهران زباله ها دفن شده و بسیار خطرناک است ،گفت :در حال حاضر میلیون پرنده
از این زباله ها تغذیه کرده و ناقل بیماری هستند ،چرا که این زباله ها شیرابه هایی دارند که جذب آب های زیرزمینی شده و
آنها را آلوده می کنند ،سپس کشاورزان با همین آب های زیرزمینی اقدام به کشت صیفی جات و سبزیجات می کنند و همین
محصوالت کشاورزی توسط مردم استفاده و آنها را بیمار می کند .عضو هیئت مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر گفت :مسیری
که کشورهای پیشرفت ه در زباله سوزی رفته اند ورود تکنولوژی آن را به کشور را بررسی کرده ایم که کدامیک از این تکنولوژی
ها برای کشور مناسب است ،پس به دو عنصر مهم توجه شد که اولین آن تکنولوژی بود که آالیندگی کمتری داشته باشد و دوم
اینکه از لحاظ سادگی به گونه ای باشد که چون متخصص تربیت نکرده بودیم ،به خوبی آن را گسترش دهیم .مددی افزود :در
 9سال گذشته ده ها نفر متخصص را در کشور تربیت کردیم که از لحاظ اقتصادی نیز پاسخگو باشد ،پس در این روش ها به
تکنولوژی دمای باال و فاقد اکسیژن رسیده ایم ،بنابراین اگر در این سال های گذشته نیروگاه  3مگاواتی که در منطقه کهریزک
راه اندازی شده با مشارکت شهرداری نبود نمی توانستیم ادامه حیات دهیم .وی با بیان اینکه نخستین نیروگاه زباله سوز را برای
سوزاندن  2۰۰تن زباله در روز تولید کرده ایم تاکنون هزاران نفر از مراجع مختلف از آن بازدید کردند و هر سه ماه یک بار
سازمان محیط زیست آالیندگی ما را تست و آن را تأیید می کند .عضو هیئت مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر با بیان اینکه
استاندارد موجود در این نیروگاه های زباله سوز دی اکسیدی که تولید می شود ،یک دهم است ،در اولین نیروگاه زباله سوز ایران
در حد صفر است ،گفت :انتظ ار ما از دولت و وزارت نیرو این است که همانند کارخانه های دیگر برق نیروگاه زباله سوز از بیرون
تأمین شود .این در حالی است که وزارت نیرو اعالم کرده برق این کارخانه باید توسط خود کارخانه تأمین شود .مددی تصریح
کرد :برق خریداری شده به صورت تضمینی برای هرکیلو وات ساعت انرژی نیروگاه خورشیدی  49۰تومان است در حالی که
خرید برق تضمینی از نیروگاه های زباله سوز  37۰تومان است .این در حالی است که برای سرمایه گذاری یک نیروگاه خورشیدی
 1۰مگاواتی  1۰میلیون دالر نیاز است ،اما برای یک نیروگاه  2۰۰تنی زباله سوز که  3مگاوات برق تولید می کند  3۰میلیون
دالر نیاز است .پس میزان سرمایه گذاری برای یک نیروگاه زباله سوز سه برابر یک نیروگاه خورشیدی است .وی با بیان اینکه از
3مگاوات برق نیروگاه های زباله سوز  2مگاوات آن به شبکه داده می شود ،گفت :قیمت برق نیروگاه های زباله سوز باید واقعی
شود ،چرا که در اروپا قیمت برق تولید شده توسط نیروگاه های زباله سوز حدود  18سنت تا  25سنت است ،این در حالی است
که این عدد در ایران تنها  2سنت است .عضو هیئت مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر افزود :باید تفاوتی بین نیروگاه های
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تجدیدپذیر و نیروگاه های فسیلی وجود داش ته باشد ،اما در کشور ما می بینیم که توجه و ضرورتی برای توسعه نیروگاه های
زباله سوز دیده نمی شود .مددی اضافه کرد :دولت باید بابت سوزاندن زباله هایی که در تهران و یا کشور حجم باالیی را به خود
اختصاص می دهد ،به نیروگاه های زباله سوز پول پرداخت کند ،حال می بینیم که نه تنها پولی بابت سوزاندن این زباله ها به ما
پرداخت نمی شود ،قیمت برق خریداری شده از این نیروگاه ها نیز غیرواقعی است .وی گفت :در حال حاضر تنها  12مگاوات
نیروگاه زباله سوز در کشور در حال تولید برق هستند .بنابراین شاید این عدد ،عدد باالیی نباشد ،اما باید به تأثیر زیست محیطی
باالی این نیروگاه ها توجه ویژه ای شود .عضو هیئت مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر با اشاره به اینکه در ایران جمع آوری،
دفن و مدیریت پسماند با توجه به نوع و کیفیت پسماند با سایر کشورهای جهان متفاوت است ،ادامه داد :در حال حاضر مدیریت
پسم اند در ایران از مسائل اصلی شهرداری های سراسر کشور محسوب می شود و هزینه قابل توجهی را بر مدیریت شهری تحمیل
می کند .مددی افزود :در سایر کشورها بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار سرمایه گذار و بهره بردار از نیروگاه های زباله سوز
باید از طریق پرداخت (بابت هزینه س وزاندن و تصفیه آالینده های خروجی و )...و درآمد حاصل از فروش برق تأمین می شود،
اما در ایران و برای مسئوالن موضوع " گیت فی" هنوز نهادینه نشده است .وی ادامه داد :تصور بازگشت سرمایه برای نیروگاه
های زباله سوز در ایران همچنان از محل فروش برق است که آن هم با این نرخ خرید برق امکان پذیر نیست .عضو هیئت مدیره
انجمن انرژی های تجدیدپذیر در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا وزارت نیرو پول برق نیروگاه  3مگاواتی زباله سوز در تهران
را به موقع پرداخت می کند؟ گفت :چهار ماه است که هیچ پولی از بابت فروش برق به ما پرداخت نشده است .همچنین در این
نشست صباغ زاده عضو هیئت علمی سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه بحث زباله یک بحران جدی است و در هر کشوری
تولید زباله یک جریان دائم است ،گفت :اگر تولید زباله مدیریت نشود ،دچار بحران زیست محیطی خواهیم شد .وی افزود :غفلت
های زیادی در کشور در این مورد صورت گرفته و هرچند همه مدیران در مورد استفاده از تکنولوژی برای دفن زباله ها داده می
شود ،اما اقدامی نمی شود .صباغ زاده ادامه داد :اقدام نکردن در این زمینه به این دلیل است که یک اندیشه منسجم در دولت و
شهرداری ها وجود ندارد .وی به بحث زیست محیط دفن زباله ها اشاره کرد و گفت :در قانون انرژی های تجدیدپذیر متأسفانه
توسعه نیروگاه های زباله سوز مورد غفلت واقع شده و این یک قانون ضعیف است .عضو هیئت علمی سازمان انرژی اتمی با اشاره
به اینکه هر روزی هر فرد به طور متوسط حدود  8۰۰گرم زباله تولید می کند ،بیان داشت :به طور مثال در شمال کشور روزانه
 8هزار تن زباله تولید می شود ،اما متأسفانه هیچ اقدام مشخص و معینی برای دفن این زباله ها و استفاده بهینه از آن در کشور
وجود ندارد .صباغ زاده گفت :در دنیا و کشورهای پیشرفته وجود تکنولوژی های باال این موضوع را حل کرده است ،پس بنابراین
اگرچه براساس مصوبه قانون اصالح الگوی مصرف انرژی که در سال  94به تصویب رسیده ،هنوز به ماده  61آن هیچ توجهی
نشده و هیچ گونه اقدام مؤثری بر روی آن صورت نگرفته است .در این قانون به وضوح در مورد دفن زباله ها و پسماندها اشاره
شده است که باید برای خرید برق ضرایبی فزاینده گذاشته شود ،تا سرمایه گذار برای توسعه نیروگاه های زباله سوز ترغیب شود،
اما متأسفانه هیچ توجهی به آن نمی شود.
سایت های دیگر:
اقتصادی  1۰:24 -دوشنبه  16مهر 1397
در نشست خبری کارگروه نیروی دولت؛

نیروگاه های تجدید پذیر در سایه بی توجهی دولت و وزارت نیرو
آریا  1۰:47 -دوشنبه  16مهر 1397
نیروگاه های تجدید پذیر در سایه بی توجهی دولت و وزارت نیرو
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